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Абай қаласында «Абай Құнанбаевтың 170 
жылдық мерейтойы» аталып өтті. Мерейлі мереке-
ге «Нүротан» партиясы жанындағы жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі республикалық қоғамдық 
Кеңес төрағасының орынбасары Оралбай 
Әбдікәрімов, академик, ф.ғ.д., профессоры 
Ғарифолла Есімов, белгілі ақын, драматург, 
халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты, ҚР 

еңбек сіңірген қайраткері Серік Тұрғынбекұлы, 
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Несіпбек Айтұлы, «Ғасыр адамы», ф.ғ.д., про-
фессор Темірғали Көкетаев және республиканың 
түпкір-түпкірінен қоғам қайраткерлері мен 
ғалымдар келіп қатысты. 

Қаладағы Абай ескерткішіне қоғам 
қайраткерлері мен этномәдени орталық өкілдері  
гүл шоқтарын қойып, хәкім Абай мүсінінің 
жанында ақындар Серік Тұрғынбекұлы мен 
Серік Ақсұңқарұлы рухты жырларын оқыды. 
Жергілікті ақындар: Зағыпар Шәкентаев, 
Гүлзия Қалышевалар мен мәнерлеп оқудан 
республикалық байқаудың лауреаты Дастэм 
Задонцевтар жиналған жұртшылықты ұлы 
Абайдың жырларымен сусындатты.

Қала көшелері Абайдың қалықтаған әнімен 
абаттанып тұр. Келген қонақтар мен ардагерлер 
алқасын бастаған топ, Абай қаласының орталық 
көшесі- Абай даңғылы бойында орналасқан Абай 
Құнанбайұлы атындағы мұражайдың тағылымды 
жәдігерлерімен таныстырды. 1980 жылда-
ры ашылған мұражайда «Абай Құнанбаевтың 
өмірі мен қоғамдық қызметі», «Ұлы ақынның 
шығармашылық мұрасы», «Абай және қазіргі 
заман», «Шерубай Нұра-Абай қаласының баста-
уы» деп аталатын төрт экспозициялық бөлмелері 
бар. Көрме қызығына көзайым болу қызықтары 
мұнымен біткен жоқ.

Ақынның жырлары әсем ән мен күмбірлеген 
күймен өріліп, «Аяла» би ансамблінің орындау-
ында «Абай – 170 жыл» деген жазуы бар шарға 
бекітілген жалау алаңның ортасына әкелінді. 
Әйгілі абайтанушы, ф.ғ.д., профессор Ғарифолла 
Есімов Абай Құнанбаевтың 170 жылдық мерей-
тойына арналып жасалған, жарқын келешектің 
белгісіндей болған жалауды жас ұрпақпен 
бірлесе отырып аспанға ұшырды.  Бұдан кейін 
аудандық мәдениет үйінің алдындағы жол 
шетінде орналасқан су бұрқақтың бағандары 
қазақша оюлармен өрнектелген. Мәдениет 
үйіне дейін қолдарына гүлдермен көмкерілген 
желпуіш ұстаған 50 қыз бала «тірі дәліз» жа-
сап тұр, келіншектер ақ ұсынып, «Русалица» 
этноорталығының өкілдері қонақтарды нан-
тұзбен қарсы алды.

Қаладағы мәдениет үйінде арнайы көрме 
ұйымдастырылды. «Жидебай – Бөрілі» 
мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби 
мемориалдық қорық-мұражайынан әкелінген 
Абай бабамыз қолданған отыздан астам жәдігер 
елдің назарына ұсынылды. Сөреге қойылған 
80-ге жуық кітап пен құнды құжаттар да ақын 
шығармашылығынан сыр шертті.

«Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайында 
20 213 жәдігер бар.  Оның ішінде ең бағалылары 
Абайдың  1885 жылы орыс досы Долгополов 
арқылы мұражайға тапсырған заттары»,-деді 
Семей қаласындағы Абай мемлекеттік қорық-
мұражайының директоры, ф.ғ.д., доцент  Жандос 
Әубәкір.

Мерейлі шара конференцияда жалғасын 
тапты. «Хакім Абай тағылымы» атты ғылыми-
практикалық конференцияда ғалымдар ақынның 
қара сөзі мен  сүбелі жырларын талдап, та-
разылады. Басқосуға 250 адам қатысып, ұлы 

Абайдың артында қалған мұрасы туралы ой 
бөлісті.  Мерекенің мерейлі қонағы Ғарифолла 
Есім: «Абайға қажеттілік - Ар, ұят тазалығына 
қажеттілік, Елдікке қажеттілік, ғылымға 
қажеттілік, ол «Дүние де өзі мал да өзі, ғылымға 
көңіл бөлсеңіз»-деген. Абайға қажеттілік Тұлғаға 
қажеттілік, ол кісі-« единица болмаса, не болады 
өңкей нөл»-деген. Абайға қажеттілік дегеніміз 

Кісілікке, Азаматтыққа қажеттілік. Ол Үй таны-
май, Ел таны, Атаның баласы болма, Адамның 
баласы бол!-деген терең ой-толғамдарын ортаға 
салып, тындаушы қауымды тәнті етті.   Конфе-
ренцияда сөз сөйлеген аудан әкімі Серік Шайда-
ров Абай есімін иеленген ауданның жетістіктеріне 
тоқталды.

«Ақынның есімімен аталатын бірегей аудан-
да Абай Құнанбаевтың аты  екі мектепке берілген. 
Олар Абай қаласында және Топар кентінде 
орналасқан. Сондай ақ, қалада 1980 жылы іргесі 
қаланған Абай Құнанбаев атындағы әдеби-
мемориалдық мұражай мен 1971 жылы атауын 
жаңғыртқан «Абай» шах-
тасы бар. Ұлы Абайдың 
170 жылдық мерейтой-
ын мерекелеу құрметіне 
орай, ауданда іс-шаралар 
жоспары бекітілді. 
Абайдың 170 жылдығы 
аясында  ауданда 7000 
адам қатысқан 40-қа 
жуық шара өткізілді. 
Ауданның мемлекеттік 
кітапханалары  кең 
ауқымды мәдени-ағарту 
жұмыстарын жүргізді. 
«Абай ақиқат» аудандық 
газетінде тау тұлғаның 
торқалы тойына орай ар-
найы айдар ашылып, онда 
хакімнің ғақлиялары, 
а б а й т а н у ш ы л а р ды ң , 
зерттеушілердің сөздері, 
еңбектері тұрақты 
түрде жарияланып 
тұрады. Аудандық  
мәдениет үйінде Абай 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а 
арналған фестиваль өтті. Онда мектеп 
оқушылары Абай шығармаларын мәнерлеп 
оқудан сайысқа түсті. Біз Абай есімін иеленгеннен 
кейін, өндірісімізбен де, өнерімізбен де, әдебиет 
пен  мәдениетіміздің жоғарғы жетістігімен 
көрініп, ұлы ақын атына шаң жуытпауымыз ке-
рек. Елбасымыздың «Мәңгілік ел» ұлттық иде-
ясын негізге ала отырып, қазақтың ұлы ойшы-
лы Абайға арналған осы мерейтойдың мақсаты 
жастар арасында ақынның шығармаларын на-
сихаттау, жастарды елі мен жерін, тарихы мен 
әдебиетін қадірлеуге шақыру»,-деді аудан әкімі 
Серік Жаманқұлұлы.

«Абай - біздің елдігіміздің, ұлтымыздың, 
ұлттық рухымыздың ең биік шыңы. Желбіреп 
тұрған байрағы. Абайсыз біз Қазақстанның 
келешегін елестете алмаймыз»,-деді Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері, ақын Несіпбек Айтұлы.

Иә, «..Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған..» ақын 
бейнесін айқындай түсетін театрландырған 
мерекенің өзі бір өнер. Аудандық мәдениет үйінде 
ойналған «Әлем таныған кемеңгер Абай» койы-
лымы көптің көңіліне қозғау салды. Ақын жы-
рымен жөнін тауып, әнімен әспеттеліп отырған 
көрініс даланың дана перзентінің тууы мен ішкі 
жан толғанысы, әке мен бала арасындағы пайы-
мы мол пайдалы әңгімелері әр-түрлі деңгейдегі 

көрерменді тарих тұңғиығына жетелейді. Көрініс 
барысында барша көрермендерді мың бұралған 
биімен баулыған «Дидар», «Жұлдыз» бишілер 
тобы мен жергілікті әншілер Бота Ноғаева 
мен Айсұлу Әділбекованың әуені алысты 
жақындатқандай болды. Республикамызға белгілі 
қарағандылық Ержан Базарбеков пен Әнуар 
Адамбаев, Гүлмира Топай сынды топ жарған 

әншілер де өнерінен аянып қалған жоқ. ЛЭК 
экранда Семейдің Шыңғыстау баурайындағы 
киіз үйлері яғни ауыл көрінісінің келбеті келді 
көз алдымызға. Бұл жолы саханада ақын-
драматург Серік Тұрғынбекұлының «Абай мен 
Біржан» спектаклінен үзінді көсетілді.  Бірі егде 
тартқан кәрі тарлан мен бірі күш-қуаты бойын-
да тұрған өнерлі жігіттің өзара диалогы арқылы 
сыйластық пен қимастықтың керемет үлгісін 
көреміз. Олардың бар арманы елі мен жерін 
өнерсіз қалдырмай, қал-қадірінше бабалар жолы 
мен аталар ұлағатын ұрпаққа жеткізу болатын.  

Зиялы қауым өкілдері қаладағы Абай 

Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназияның 
оқушыларымен кездесті.  «Біз Абайдың 
ізбасарымыз» тақырыбында өткен шарада мек-
теп оқушылары ғалымдар мен абайтанушыларға, 
қоғам қайраткерлеріне көкейлерінде жүрген 
сауалдарын қойды.  Ақын 
атындағы білім ошағының 
шәкірттері Абайдың өмір 
жолы, шығармашылығы 
ғана емес, елді елең еткізер 
әлемдік жаңалықтар мен 
қ о ғ а м д ы қ - ә леу м е т т і к 
сауалдарға да жауап іздеді. 
Сұрақтарына ой жүгітсек, 
өзіндік салмағы да бар, 
Абай шығармаларын зерттеу 
жұмыстары халықаралық 
деңгейде қандай дәрежеде?, 
Абайдың ұрпақтары, 
зеріттелмеген шығармалары 
жайында жарыса жау-
ап іздейді. Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүшелік 
қандай мүмкіндіктерді 
ашады? Әлемдік дағдарыс 
қаншалықты қауіпті?-деген 
сұрақтар да туындап жат-
ты.  Сөз арасында танымал 

тұлғалардың жеке шығармашылығы мен айна-
лысып жүрген еңбектерінің жоспарларына да 
қанықты. Бұл да біздің шәкірттердің көп нәрседен 
хабардар екендігін көрсетеді. Қайраткер, ғалым, 
ақын ағалар абайлық балалардың достық ниеті 
мен бауырластық пейілдеріне ырза болды. 
Қысқасы, сұрағына қарай жауабы, жауабына 
қарай шәкірттердің талабы да ұштала түсті. 

Көрнекті ғалым, ақын, қайраткерлермен кезде-
скен кеш барысында мектеп оқушыларының 
өнерімен әзірленген « Абайдың оқудан оралуы» 
атты әдеби-сазды қойлымы қойылды.   Абай 
ауданы әкімдігінің қолдауымен Ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту мемлекеттік 
мекемесі «Абай - дана, Абай - дара қазақта» 
атты ақындар мүшайрасын жариялаған болатын. 
Абайдың рухани мұрасын дәріптеу мақсатында 
ұйымдастырылған жазба ақындар байқауына жал-
пы саны 27  ақын өлеңдерін тапсырған болатын. 
Жазушылар Одағының Қарағанды облысындағы 
филиалының директоры, халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты Серік Ақсұңқарұлы 
төрағалық еткен мүшайраның қортындысы бүгін  
шығарылды. Бәйгеге түскен ақындардың арасы-
нан алты ақын суырылып шығып, ынталандыру 
сыйлығына ие болды. Жергілікті ақындар Қайрат 
Асқаров, Мүсіркеп Сейдахмет, Жәнібек Алиман, 
Сұлтан Дәулетхан,  Қайрат Білалов, Айбек Бек-
жанов, заманауи планшетке ие болды. Ақындар 
сахнаға шығып өлеңдерін оқыды.

Жүлделі бірінші орынға Қарағанды 
қаласынан келген ақын Айзада Рахымжанова 
лайық деп танылды. Екінші орынды Балқаш 
қаласынан келген ақын Мақсат Күземханов 
қанжығасына байлады. Үшінші орынды Абай 
ауданы Есенгелді ауылының тұрғыны, зей-
неткер Әбілқайыр Дәулетханұлы жеңіп алды. 
Жүлдегерлерге қомақты ақшалай сыйақы табыс 
етілді.

Айтулы мерейтой сом білекті балуандардың 
белдесуі мен концерттік бағдарламаға ұласты.
Ат шаптырып той жасау ағайынның бірлігі. 
Бабадан қалған ұлағат ұйымдасу арқылы ажы-
рамас тұтастыққа айналдырады. Ақын Серік 
Ақсұңқарұлы –«Абай-қазақтың рентгені» -дейді. 
Хәкімнің дертімізді дәл басқан, науқасымызды 
нақтылаған шығармалары бізге бағыт болары 
хақ. Абайға атақ, жұртқа жарнама керек емес. 
Бізге бейбіт Болашақ, ордалы Отан, тұрақты 
Тәуелсіздік керек.

Руслан Нұрбай
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Планом нации «100 конкретных шагов» 
объявлена институциональная реформа, направ-
ленная на формирование профессионального го-
сударственного аппарата. О предстоящих измене-
ниях мы беседуем с руководителем Департамента 
по делам государственной службы и противодей-
ствию коррупции по Карагандинской области Ер-
жаном Ибраимовым. 

- Ержан Кебекович, по-вашему мнению, 
почему Глава государства уделил первосте-
пенное внимание формированию профессио-
нального госаппарата, и каковы особенности 
запланированной реформы? 

- Действительно, нынешний План нации су-
щественно отличается от тех программных до-
кументов, с которыми нам приходилось работать 
раньше. Здесь мы имеем дело с уникальным мо-
дернизационным проектом, результатом реали-
зации которого является построение успешной, 
конкурентоспособной страны. 

Каждый шаг, подразумевающий собой по-
следовательное движение вперед, обозначен более 
чем конкретно. Президент предложил обществу 
целый комплекс реформ, являющихся продолже-
нием нового политического курса, обозначенного 
в Стратегии «Казахстан-2050», а также Послании 
«Нұрлы жол – путь в будущее». 

Отмечу, что сегодня делается очень многое 
для того, чтобы Казахстан вошел в число миро-
вых развитых государств. Этот процесс может 
стать еще более мобильным, если в государствен-
ном аппарате будет достаточное количество про-
фессионалов высокого класса, по-настоящему 
патриотов своей Родины, честных людей, не под-
властных коррупции. Поэтому и поставлена зада-
ча – сделать корпус государственных служащих 
профессиональным и автономным.

- Как будут отбираться служители народа 
в результате реализации инициатив Президен-
та? 

- Что касается конкурсного отбора, то здесь 
ожидаются существенные изменения. Государ-
ственная служба нуждается в надежных профес-
сионалах, которые в своей повседневной деятель-
ности не только могли бы достойно выполнять 
стоящие перед ними задачи, но и своим поведе-
нием способствовали бы росту уважения и авто-
ритета к органам государственного управления.          
В этой связи, по мнению Главы государства, не-
обходима модернизация процедуры приема на 
госслужбу.

Поступление должно начинаться с низовых 
должностей, а отбор кандидатов на низовые 
должности и карьерное продвижение осущест-
вляться на основе компетентностного подхода. 

Так, конкурс будет состоять из трех этапов. 
На первом этапе кандидаты должны будут прой-
ти комплексное тестирование на знание законода-
тельства Республики Казахстан и по компетенци-
ям. 

В дальнейшем кандидат должен пройти собе-
седование, где будет оцениваться уровень привер-
женности кандидата принципам и ценностям гос-
службы, связанных с этичностью, нетерпимостью 
к коррупции, ориентацией на качество. 

На завершающем этапе кандидат проходит 
собеседование в государственном органе, кото-
рый проводит конкурс, где будут оцениваться об-
щие знания исходя из сферы деятельности госор-
гана. Впервые поступившие на госслужбу будут 
проходить обязательный испытательный срок.

- Каковы дальнейшие карьерные перспек-
тивы госслужащих? 

- Дальнейшее карьерное продвижение будет 
осуществляться также на основе внутреннего кон-
курса, но по упрощенному порядку и в короткие 
сроки. В конкурсах смогут участвовать государ-
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будут отбираться среди работников  госоргана, 
где заполняется  вакансия. В случае отсутствия 
подходящих претендентов, отбор пройдёт среди 
служащих всех государственных органов. 

- Получается, что после введения новой 
системы оплаты труда, госслужба станет пре-
стижным и прибыльным родом деятельно-
сти? 

- Да, вопросы материального стимулирова-
ния госслужащих не остались без внимания. В 
рамках реформы заработная плата будет состоять 
из двух составляющих. Первая - это гарантиро-
ванная часть. Она устанавливается с помощью 
факторно-бальной шкалы, учитывающей  не толь-
ко иерархию должностей, но и реальную нагрузку 
на работника и его роль в достижении стратегиче-
ских целей и задач госоргана. Кстати, этот метод 
успешно используется в США, Великобритании, 
Канаде, Японии, Сингапуре, Малайзии.

Вторая составляющая заработной платы – это 
ее переменная часть в виде бонусов. Они будут 
выплачиваться исходя из оценки выполнения го-
довых индивидуальных планов. Если достигнуты 
высокие результаты, государственным служащим 
будут выплачены соответствующие бонусы. 

Принципиально важно, что мы впервые от-
казываемся от уравнительного  подхода. Эти 
меры направлены на обеспечение справедливого 
и достойного уровня оплаты труда государствен-
ных служащих. Их использование начнется уже 
с 2016 года. 

- Чего стоит ждать госслужащим от пред-
стоящей аттестации?

-  Действительно, комплексная аттестация го-
сударственных служащих будет проведена в сле-
дующем году. Цель аттестации - отбор квалифи-
цированных кадров, их удержание и повышение 
на основе меритократии, а также недопущение на 
должности недобросовестных и некомпетентных 
работников. 

Аттестация, прежде всего, проводится для 
определения профессиональной подготовки и де-
ловых качеств госслужащих. Глава государства 
поручил провести аттестацию, которая направле-
на на выявление и развитие наиболее профессио-
нальных и талантливых служащих. 

- Нововведения, о которых вы обмолви-
лись, будут закладываться в действующее 
право? 

Безусловно. Будет принят новый Закон  «О 
государственной службе», его основные принци-
пы распространятся также и на все правоохрани-
тельные органы, с одновременным сохранением 
их отраслевого Закона. Планируется принять но-
вый  Этический кодекс госслужащих, в котором 
четко будет регламентировано допустимое и не-
допустимое поведение государственных служа-
щих. Также будет разработано новое антикорруп-
ционное законодательство.

- До того момента, когда реформы станут 
обыденностью еще есть время. Как строится 
работа Департамента в этих условиях?

-  Наша задача на сегодняшний день – ин-
формировать и разъяснять гражданам о том, чего 
может добиться страна в результате реализации 
реформы. Мы стараемся вовлекать в этот про-
цесс средства массовой информации, способных 
доступно донести до народа смысл и содержание 
реформы, а также молодых госслужащих, чей та-
лант и профессионализм, должны служить инте-
ресам людей. 

Неслучайно, что 26 августа мы проводим сра-
зу два конкурса: «Жас дарын» на звание лучшего 
госслужащего области, а также «Лучшее анти-
коррупционное освещение» среди журналистов. 
Желающие принять участие могут узнать под-
робности конкурсов в нашем Департаменте. 

В завершение хотел бы подчеркнуть, мы все 
воодушевлены новыми приоритетами, которые 
обозначены Главой государства. Их качественная 
реализация позволит создать современный корпус 
госслужащих, объединенный общими ценностями 
– патриотизмом, профессионализмом, честным и 
эффективным служением. 

Дулат Аубакиров

Служить честно и эффективно
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Испокон веков в человеческом обществе сложилось так, что более старшее поколение 
оценивает современные события с точки зрения своего прожитого опыта. 

В свое время мое поколение внесло огромный вклад в послевоенное восстановление эко-
номики страны, процветание и рост благополучия народа. В советском обществе все это 
делалось в большой и дружной семье, состоящей из многих национальностей. 

Отрадно, что добрые традиции дружбы между нациями и народностями продолжает 
сохранять и развивать нынешнее казахстанское общество. 

В повседневной жизни многие не придают этому особого значения. Хотя начинаешь се-
рьезно задумываться, когда узнаешь о том или ином событии, связанном с катаклизмами, 
трагедиями и войнами в разных точках земного шара. Почти все они возникают на почве 
межнациональных конфликтов, религиозной нетерпимости. 

Именно поэтому Глава нашего государства – Лидер нации Н.А.Назарбаев неустанно 
твердит о значимости сохранения столь хрупких и в то же время драгоценных понятий, как 
мирное сосуществование разных народностей в одной стране, толерантность, межконфес-
сиональное согласие. Этому вопросу наш Президент уделяет огромное внимание. Делается 
и сделано для этого многое. Более того, он включен в замечательный стратегический до-
кумент, который Глава государства назвал «100 конкретных шагов по реализации 5 инсти-
туциональных реформ». Целый раздел в Плане нации посвящен укреплению казахстанской 
гражданской идентичности посредством реализации национального проекта «МӘҢГІЛІК 
ЕЛ».

Знаете, дорогие друзья, думаю не ошибусь, если выскажусь от лица всех моих земляков 
и сверстников – мы твердо уверены в успешной реализации всех задуманных Президентом 
страны масштабных национальных проектов. Этому есть основание – успехи и достижения 
Казахстана за последние 20 лет независимости, спокойное и уверенное процветание нашей 
экономики в условиях мира, благополучия и согласия. Именно такие обстоятельства явля-
ются гарантией и твердой почвой для продвижения идеи ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУ-
ДА, обеспечения лучшего будущего для нашего молодого подрастающего поколения. 

С.Каирбеков, 
председатель Совета ветеранов войны и труда п.Топар                

ПУТЬ К РАЗВИТОМУ 
ГОСУДАРСТВУ

Амбициозные задачи, поставленные перед казахстанцами Главой государства направле-
ны на долгосрочное развитие Казахстана в условиях мировой политической и экономиче-
ской нестабильности. И выполнять их надо всем вместе наиболее оптимальными способа-
ми. Именно они объединены в Плане нации «100 конкретных шагов».

План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ 
- это план по вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых государств в новых исто-
рических условиях, исполнение которого даст позитивные результаты в развитии нашей 
страны.

Нас, ветеранов труда, всегда радует забота Президента Н.Назарбаева о повышении 
качества жизни человека. Очень важно, что в условиях надвигающегося экономического 
кризиса Президент уделил особое внимание реализации социальных программ. Это дает 
уверенность нашим детям и внукам в завтрашнем будущем, а нам спокойствие за их судьбу.

Президент в очередной раз уделил особое внимание воспитанию таких человеческих 
ценностей,  как патриотизм, гражданственность, толерантность в условиях многонациональ-
ного государства. Это вселяет надежду на то, что мы, наши дети и внуки будем жить в 
мирном государстве, лишенном политических, национальных, религиозных катаклизмов.  

Р.З.Койлыбаева,
Председатель Абайского филиала 

РОО «Организация ветеранов»                                      

Стандарт государственной услуги «Выдача 
временного удостоверения личности гражданам 

Республики Казахстан»
Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями миграцион-

ной полиции Министерства (далее – услугодатель) по месту постоянной регистрации услу-
гополучателя.

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществля-
ются через Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Центр обслуживания населения» Комитета по контролю автоматизации государственных 
услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Казахстан (далее – центр).

Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи услугополучателем пакета документов – не более 30 (тридцати) ми-

нут; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополу-

чателем – 15 (пятнадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 20 (двадцать) ми-

нут.
Форма оказания государственной услуги: бумажная.
Результат оказания государственной услуги – временное удостоверение личности, заве-

ренное гербовой паспортной печатью и подписью услугодателя.
Форма предоставления результата государственной услуги: бумажная.
Государственная услуга оказывается платно.
За оказание государственной услуги взимается государственная пошлина, которая в 

соответствии со статьей 540 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), составляет 20 
процентов от размера месячного расчетного показателя, установленного на день уплаты го-
сударственной пошлины.

Государственная пошлина оплачивается через банковские учреждения Республики Ка-
захстан либо через платежный шлюз «электронного правительства» (далее – ПШЭП), кото-
рыми выдается документ (квитанция), подтверждающий размер и дату оплаты. 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при личном 
обращении услугополучателя (за граждан, признанных судом недееспособными, их закон-
ных представителей) в центр:

1) письменное заявление;
2) квитанция об оплате государственной пошлины за временное удостоверение личности 

(оказание льготных услуг не предусмотрено);
3) фотография размером 3,5 х 4,5 см, соответствующая возрасту услугополучателя на 

момент оформления документа, выполненная строго в анфас на светлом фоне, с нейтральным 
выражением лица и закрытым ртом.

А.Б.Айтенова,
Отдел №1 Абайского района РГП «ЦОН» по Карагандинской области

Для  казахстанского народа ежегодное Послание Главы 
государства стало доброй традицией. Ведь с началом каждого 
года мы уже ожидаем от Главы государства конкретных задач 
на предстоящий год, дающих уверенность нам, в завтрашнем 
дне. Нынешнее Послание Президента «Нұрлы жол – Путь в бу-
дущее» является программным документом, в котором Глава 
государства обозначил стратегические ориентиры социально-
экономического развития страны на 2015-2017 годы, а также 
изложил свое видение решения этих задач.  

Мы полностью поддерживаем идеи  Послания Президен-
та. 

Радует то, что Президент в своем обращении к народу Ка-
захстана ежегодно затрагивает вопросы не только развития 
экономики и инфраструктуры страны, но и образования и ме-
дицины. Мне и коллективу нашей школы особенно по душе 

пункт шестой Послания Президента, в котором говорится о развитии социальной инфраструктуры. 
Молодежь - опора нашего будущего. Государство открыло перед новым поколением все двери и 

все пути! «Нұрлы Жол» - вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной динамич-
ной молодежи!

Считаем, что послание Президента Н.Назарбаева играет важную роль в будущем развитии Казах-
стана и верим, что страна, руководствуясь данным посланием, непременно добьется больших успехов 
в реализации Стратегии -2050. Нет никаких сомнений в том, что обозначенные национальным Лидером 
стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут 
новым этапом в достижении цели построения свободного и процветающего Казахстана».

Безусловно, и неоспоримо, что путь, выбранный нашим Лидером, правильный и целенаправленный. 
Мы это отчетливо видим и понимаем.

Мы, также как и наш Президент верим в то, что мы «движемся правильным курсом, и ничто не 
сможет сбить нас с верного пути».

Елена ТЫМКИВ
Учитель КГУ «Школа-лицей №14»

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

В соответствии со статьей 57 Экологического кодекса Республики Казах-
стан ГУ «Отдел строительства Абайского района» подаёт на экологическую 
экспертизу  проект  «Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей от КарГРЭС-2 до насосной «Абайская» и до ТК-15 г.Абай Абайского 
района»(2-я очередь).

Уведомление
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ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках 
подготовки к 
о р г а н и з о в а н-
ному началу 
учебного года с 
1 августа по 30 
сентября 2015 
года традицион-
но в республике 
проводится ак-
ция «Дорога в 
школу». В этом 

году девиз акции: «Поможем детям вме-
сте!».

Цель проведения данной акции – оказа-
ние материальной поддержки школьникам 
из социально незащищённых семей по под-
готовке к началу учебного года.

Ежегодно в нашем районе принимают 
участие в акции предприятия, неправитель-
ственные организации, общественные фон-
ды, меценаты, индивидуальные предприни-
матели.

Первый вопрос  -  учебники.  Все дети 
будут заниматься по учебникам нового по-
коления, которые постепенно переиздаются 
по двум параллелям. Школьники нашего 
района учебниками пользуются бесплатно. 
Учебники выдаются в школьной библиоте-
ке на возвратной основе.

Второй вопрос  -  школьная форма. 
Школьная форма обязательна по всей стра-
не. Считается, что это дисциплинирует, фор-
мирует вкус, прививает культуру делового 
стиля одежды, что форма удобна и даже 
благоприятна для здоровья. И никаких де-
батов – вперёд, на ярмарки и в магазины.

Мир спасёт  доброта. К великому сча-
стью, в нашей стране и сегодня есть мно-
жество людей добрых, самоотверженных, 
отзывчивых на чужую беду. Доброту,  как 
и любое другое качество, надо воспитывать 
делом. 

В школах Абайского района функци-
онируют  пункты помощи «Забота», куда 
можно принести не только новые вещи, но 
и подержанные, которые ещё могут послу-
жить детям.

Районный отдел образования  обраща-
ется от имени детей, их родителей к спон-
сорам: предпринимателям, руководителям 
предприятий и хозяйств, бизнесменам с 
просьбой принять участие в Республикан-
ской акции «Дорога в школу», оказав по-
сильную помощь нуждающимся детям. 
Оказание помощи нуждающимся детям 
можно направлять непосредственно в вы-
бранную школу района или через Абайский 
районный отдел образования.

Районный отдел образования 

 ПОМОЖЕМ 
ДЕТЯМ 
ВМЕСТЕ!

Сіздерді спорт күні мерекесімен құттықтаймыз!
Спорт өмір қажеттілігі, сондықтан бұл мерекені тек спортшы-

лар ғана емес елімізде тұратын сан мыңдаған мамандық иелері 
де тойлайды.

Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекет да-
муында саламатты өмір сүру жағдайына мейлінше мән береді. 
Тек дені сау ұлт қана бәсекеге қабілетті бола алады. Осыған орай 
отанымызда өтіп жатқан қоғамдық шаралардың дені мемлекеттік  
саяси бағыт бойынша спорттық құрылымдарға арналған.

Спорт- дербес елдің дәрежесі мен денсаулығына жұмыс жа-
сайтын жүйе. Тәуелсіздік алғалы біздің жерлес-спортшылары-
мыз ірі халықаралық сайыстардын аз олжа әкелеген жоқ. Бағы 
жанған бауырларымыздың құрметіне Қазақстан байрағы жоғары 
желбіреді.

Біз өз жерлестерімізді мақтан тұтамыз – Лондонда өткен ХХХ 
Олимпиада ойындарының чемпионы Серік Сәпиевты, сондай-
ақ, жастар арасында әлем чемпионы Абылайхан Жүсіповты атап 
өтуге болады. Бұлар біздің жастарымыздың бетке ұстар үлгісі.

Абай ауданының спортшылары облысымызда өтетін қысқы-
жазғы спартакиадалардың  бірнеше рет жүлдегері атануы да 
осының айғағы.

Жерлес спортшыларымыз қашан да өздерінің қайратты 
қалыптарын сақтап, байрақты бәсекелерде биіктерден көріне 
берсін! 

Өмірінің жолына жастық пен жігерді, сұлулық пен сымбатты 
арқау еткен жандарға денсаулық пен бақыт тілейміз!

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров
 

Абай аудандық 
мәслихатының хатшысы                           Б.Цай

Поздравляем вас с Днем спорта! 
Кроме спортсменов, этот праздник считают своим тысячи на-

ших сограждан, независимо от возраста и профессии, для которых 
спорт, занятия физической культурой стали жизненной потребно-
стью.

Известно, какое большое значение придает здоровому образу 
жизни Президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Только здоровая нация может называться конкурентоспособной. 
Поэтому одним из стратегических направлений политики нашего 
государства является расширение массового спортивного движе-
ния.

Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет 
страны. За годы независимости наши спортсмены не раз побежда-
ли на крупных международных соревнованиях. В честь этих побед 
гордо поднимался флаг Казахстана.

Мы гордимся своими земляками – чемпионом ХХХ Олимпий-
ских игр в Лондоне Сериком Сапиевым и чемпионом мира по бок-
су среди молодежи Аблайханом Жусуповым. Такие яркие победы 
являются хорошим примером для молодежи.

Спортсмены Абайского района являются неоднократными побе-
дителями областных зимних и летних сельских спартакиад.

Желаем нашим спортсменам всегда оставаться в хорошей фор-
ме, добиваться новых успехов и побед на спортивных аренах. 

Счастья и здоровья всем тем, кто посвятил свою жизнь делу, 
символизирующему молодость и красоту, силу духа и мужество!

Аким Абайского района                       С.Шайдаров

Секретарь Абайского
районного маслихата                             Б.Цай

Құрметті спортшылар, 
жаттықтырушылар және 

спорт ардагерлері!
Уважаемые спортсмены, 

тренеры и ветераны спорта!

В Абайском районе состоялся тур-
нир по казахской борьбе  в честь празд-
нования 170-летия Абая Кунанбаева. В 
соревнованиях приняли участие пред-
ставители Жанааркинского, Бухаржи-
рауского, Абайского районов, спортсме-
ны из города Караганды.

«Қазақ күресі»  – один из древней-
ших национальных видов спорта. До-
стичь победы в нем можно лишь в том 
случае, когда  физическая сила стоит в 

одном ряду с находчивостью. Состяза-
ние сразу же прекращается после того, 
как один из борцов будет положен на 
ковер своим соперником, так как бо-

роться разрешается  только стоя на но-
гах. Участники соревнований проявили 
все свое мастерство, но все же, победа 
досталась лучшим.

«Қазақ күресі» - весьма интересный 
и зрелищный вид спорта, молодежь его 
любит и ценит. Кроме того, он помогает 
возрождать традиции казахов. И луч-
шее тому доказательство – количество  
участников и болельщиков на город-
ском стадионе.

Ерсен Мухамеджанов 
не первый год занима-
ется казахской борьбой. 
Среди взрослых он стал 
абсолютным чемпионом 
в проведенных соревно-
ваниях.  Спортсмен при-
знается, что самое важное 
для него – вера и под-
держка близких людей.

– Я решительно был 
настроен на победу – де-
лится он своими впе-
чатлениями, – поэтому 
сегодня выложился на 
все сто процентов. Хо-
чется сказать нашей мо-
лодежи: спорт, движение 
– это жизнь. Поддер-
живайте себя в форме, 

следите за своим здоровьем. Бросайте 
вредные привычки. Думайте не только 
о нынешнем моменте, но и о будущем, о 
своих потомках.

Успех приходит к лучшим Итак, турнир завершен, победители 
определены. Первые места в своих ве-
совых категриях заняли: Каракесеков 
И. – Жанааркинский район, Хуанхан 
Б. – г.Караганды, Шарип Т. – город 
г.Абай, Альмаханов Н. – г.Абай, Левин 

В. – г.Абай, Басоринов Ж.- Бухаржыра-
уский район, Абдиканиев О. – поселок 
Топар. Дальнейших успехов, вам ребя-
та, и самых блестящих побед.

Марина УТКИНА

ФОТО Юлия ОСИЕВА
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ОРАЛБАЙ ӘБДІКӘРІМОВ 
1944 жылы 18 желтоқсанда Қарағанды об-

лысы Нұра ауданында дүниеге келген. Қарағанды 
мемлекеттік университетін, Алматы жоғары пар-
тия мектебін бітірген. Қарағанды қалалық халықтық 
бақылау комитетінде, партия органдарында, 
республикалық басқару органдарында мемлекеттік 
қызметте, Президент Аппараты басшысының орынба-
сары - ұйымдастыру-бақылау бөлімінің меңгерушісі, 
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 
басшысы, Қазақстан Республикасы Жоғары тәртіптік 
кеңесінің төрағасы, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Мемлекеттік комиссияның төрағасы, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хат-
шысы, Қазақстан Республикасы Президентінің 

кеңесшісі болып қызмет істеген. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің он екінші 
шақырылымының депутаты. 1999 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен Қазақстан Республикасы Парламентінің екінші шақырылымында Сенат депу-
таты болып тағайындалған. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы бо-
лып сайланған. Қазір «Нұр Отан» партиясының Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
қоғамдық кеңесі төрағасының орынбасары.

II дәрежелі «Барыс», ТМД ПАА-ның «Содружество» ордендерімен, сегіз медальмен 
марапатталған

ҒАРИФОЛЛА ЕСІМ 
1947 жылы 15 сәуірде Павлодар облысы, Лебяжі 

ауданындағы Жалтыр көлінің шығыс жағалауындағы 
шағын ауылда туған. 1970 жылы Семейдің педагогикалық 
институтының филология факультетін үздік бітіріп, сон-
да философия және саясаттану кафедрасында оқытушы 
болып орналасқан. 1973 жылы В.И.Ленин атындағы 
Мәскеудің Мемлекеттік университетінде зерттеуші-стажер 
болып білімін жетілдірген. 1974–1977 жылдар аралығында 
С.М.Киров атындағы ҚазМУдің философия және эконо-
мика факультетінде аспирантурада оқып, 1987 жылы осы 
факультеттің ғылыми кеңесінде «Диалектикалық және та-
рихи материализм» мамандығы бойынша кандидаттық дис-
сертация қорғаған.

СЕРІК ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ
(1.3.1946 жылы туылған, Қостанай облысы 

Жангелді ауданы Шақшақ Жәнібек ауылы) - ақын.
Шығармашылығы
Қазір Астанадағы С.Сейфуллин мұражай үйінің 

директоры қызметін аткарады.
«Сүйген жүрек», «Асан ата ізімен», 

«Қобыз»(1975), «Көкейкесті»(1978), «Торғай 
толғауы» (1981), «Жүрегімнің сәулесі» (1983), 
«Тыңда түлегендер» (1983), «Кеш келген көктем» 
(1985), «Жерорта» (1999) атты жыр жинақтарының, 
«Махамбет және Жәңгір хан», «Сәкен сұңқар»  да
стандарының,«Нұрхан»,«Мұқағали» пьесаларының 

авторы.
Тұрғынбековтің аударуымен орыс ақындары А.Твардовскийдің лирикалық өлеңдері 

«Перзент» (1985), «Бауырлас жырлар» (1985), П.Богдановтың «Москва үшін шайқас» по-
эмалары жарық көрген. Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты (2003).

НЕСІПБЕК АЙТҰЛЫ 
1950 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістанның 

Тарбағатай аймағы, Шәуешек ауданына қарасты Теректі 
ауылының Апиынды бұлақ деген жерінде дүниеге келген.

1962 жылы ата-анасымен атамекенге оралып, орта 
мектепті бұрынғы Семей облысы, Шұбартау ауданы, 
Баршатас ауылында бітірген. Еңбек жолын Шұбартау 
аудандық «Жаңа өмір» газетінде бастаған. 1974 жылы 
Қазақ Мемлекеттік университетінің журналистика 
факультетін бітірген.

1974—1984 жж. «Балдырған» журналы поэзия 
бөлімінің меңгерушісі, «Жалын» баспасында редак-
тор, 1984—1994 жж. Қазақстан Жазушылар одағында әдеби кеңесші, 1995—1996 жж. 
«Ақын» қауымдастығының директоры, 1997 — 2001 жж. «Қазақ әдебиеті» газетінде сын 
бөлімінің, «Жұлдыз» журналында поэзия бөлімінің меңгерушісі болып, 2001 жылдан 
бері Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, Президенттік 
Мәдениет орталығында қызмет істеген. Қазір «Алтын тамыр» журналының бас редакторы.

В этом году исполняется 170 лет со дня 
рождения великого  казахского поэта и про-
светителя  Абая Кунанбаева. С начала это-
го года в Абайском районе прошло более 

40 различных мероприятий, посвященных 
Абаю. В них были задействованы более 7 
тысяч человек. В единственном городе Ка-
захстана, носящем имя великого поэта, эту 
дату встретили с большим размахом. 12 
августа в городе Абае  прошли интересные 
и разноплановые мероприятия. В них при-
няли участие известные на всю республику 
поэты и писатели, ученые и общественные 
деятели, абаеведы. 

По доброй традиции у памятника казах-
ского мыслителя прошли абаевские чтения.  
В торжественной обстановке аким Абайско-
го района Серик Шайдаров вместе с почет-
ными гостями возложил цветы к памятни-
ку великого Абая.  Отдать дань уважения 

пришли  представители общественности и 
этнокультурных центров. 

Чтобы почтить память Абая Кунанбае-
ва, акыны посвятили ему самые лучшие про-
изведения. Почитатели творчества Абая с 
наслаждением слушали стихи в исполнении 
почетных гостей праздника, известных по-
этов - лауреата международной литератур-
ной премии «Алаш» Серика Тұрғынбекұлы, 
обладателя государственной премии, ди-
ректора музея имени Сакена Сейфуллина 
Несипбека Айтұлы, лауреата международ-
ной литературной премии «Алаш»  Серика 
Ақсұңқарұлы. Выразительно прочитали  

стихи Рус-
лан Нұрбай, 
З а г и п а р 
Шакентаев, 
Гульзия Ка-
лышева, а 
также юный 
поэт, лау-
реат респу-
бликанского 
к о н к у р с а 
Дастем За-
д о н ц е в .  
Право запу-
стить в небо 
юбилейный 
вымпел с 
и зображе -
нием Абая 
предостави-
ли ученому, 
профессору, 
доктору фи-

лософских наук, абаеведу Гарифолла Есиму.   
С именем  великого просветителя жи-

телей города Абай связывает очень многое. 
Например, в 1980 году здесь состоялось от-
крытие литературно-мемориального музея 
Абая Кунанбаева. Именно в этот храм ис-
кусств пригласили уважаемых гостей, где 
для них провели специальную ознакоми-

С именем Абая
тельную экскурсию. Посетителям настоль-
ко понравился наш музей и его экспозиции, 
что они с удовольствием оставили свои по-
ложительные отклики  в книге отзывов и 

пожеланий. 
Затем делегация через почетный кори-

дор проследовала в районный Дом культу-
ры, где им организовали торжественный 
прием. Хорошее настроение навевали ме-
лодии в исполнении  районного ансамбля 
казахских национальных инструментов. 
Вниманию гостей представили обширную 
экспозицию государственного историко-
культурного и литературно-мемориального 
заповедника-музея Абая «Жидебай-Бори-
ли» города Семей. Директор музея, доктор 
филологических наук Жандос Аубакир рас-
сказал о том, что в этом году музей отметит 
свой 75-летний юбилей. В нем хранятся бо-
лее 20 тысяч экспонатов. Среди них самы-

ми ценными являются предметы, 
переданные Абаем в дар Семи-
палатинскому краеведческому 
музею в конце 19 века. Примеча-
тельным является тот факт, что 
из 17 уникальных предметов при-
надлежащих казахскому поэту 
на данную выставку сотрудники 
музея привезли 5. Это торсык, 
сосуд из камыша, мужской пояс, 
музыкальные инструменты – аса-
таяк и сыбызгы (свирель). Кроме 
того, на выставке были представ-
лены рукописные и архивные ма-
териалы, фотодокументы и пред-
меты быта. Не менее интересную 
книжную выставку организовали 
сотрудники Центральной библи-
отеки г.Абай, областной детской 
библиотеки имени Абая. На кра-
сивых стеллажах уютно располо-
жились тома классиков русской 
литературы Александра Пушки-

на, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова. 
Их бессмертные произведения на казахский 
язык перевел Абай Кунанбаев. 

Ученый, профессор, доктор философских 
наук, абаевед Гарифолла Есим подчеркнул;

- Со дня смерти Абая прошло 111 лет.  
Он прожил всего 59 лет, но за это время  
смог изменить целую эпоху. Его дух сбли-
жается с нами. Сменяются поколения, но он 
неотделим от нас и демонстрирует нам свой 
истинный путь. 

- Без этого автора просто невозможно 
представить нашу страну. Пожалуй, ни-
кто так тонко не чувствовал окружающий 
мир, как Абай. И если мы спросим любого 
школьника о том, какого поэта он знает, то 
он без запинки ответит – Абай, - сказал Не-
сипбек Айтұлы.

Неподдельный интерес гостей и жителей 
района вызвала научно-практическая конфе-
ренция «Хакім Абай тағылымы», в которой  
приняли участие общественные деятели, 
ученые и поэты. 

- Цель данной конференции, посвящен-
ная Абаю Кунанбаеву - это пропаганда 
творчества великого поэта среди молоде-
жи, через духовное наследие казахского 
поэта поддерживать национальную идею 
«Мәнгілік Ел» инициированную Главой 
государства. Великий поэт обращаясь к на-
роду в своих произведениях призывает лю-
бить свою Родину, защищать свою землю, 
уважать язык и религию, знать историю и 
культуру, литературу и искусство. Для жи-
телей Абайского района  имя великого мыс-
лителя играет огромное значение. В нашем 
районе две школы с гордостью носят имя 
Абая Кунанбаева, в городе Абае и п.Топар. 
Творческое наследие активно пропаганди-
руют сотрудники  литературно-мемориаль-
ного музея Абая Кунанбаева. Свой вклад в 
социально-экономическое развитие региона 
вносит важнейший промышленный объект 
– шахта «Абайская». Все победы и дости-
жения мы связываем с Абаем, - отметил в 
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ТЕМІРҒАЛИ КӨКЕТАЕВ

Есімі әлемге әйгілі: «Ғасыр адамы» Темірғали 
Көкетаев дүниежүзілік ғалымдарының конгресіне 
шақырылды / Дәулетбек Мақаш // Орталық 
Қазақстан. – 2004. – 1 қаңтар. Е.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ-дың кафедра меңгерушісі, физика-матема-
тика ғылымдарының докторы, профессор Темірғали 
Көкетаевтың есімі әлемге мәшһүр. Ол 1999 жылы 
Англияның Кембридж университетінің жанындағы 
Халықаралық биографиялық орталықтың 
ұйғарымымен «Ғасыр адамы» мәртебелі атағын 
алған болатын.  Аты айтып тұрғандай, мұндай 
зор құрметке ие болү кез-келгеннің маңдайына 
жазыла бермейтін бақыт. Солай десек те, мұны 
тағдырдың бұйыртқан сыйына балай алмаймыз. 
Өйткені әлемдік деңгейдегі бұл орталықтың талабы 
мен шарты аса жоғары. Оған кез-келген ғалымның 
қатардағы еңбегі ұсыныла бермейді. Ол үшін талап та қатаң, шарт та оңай емес.  
Әлемнің әр шалғайындағы ғалымдар пікірімен бағасы талай безбеннен өткізіледі. 

ЖҰМАҒАЛИ ЗАДАН ТАСҚАЛИҰЛЫ

Жұмағали Задан Тасқалиұлы (12.04.1936 жылы туған, Батыс Қазақстан облысы 
Бөкей ордасы ауданың Ноғайбай ауылында) – филология ғылымдарының докто-
ры (2000), профессор (2000). ҚазПИ-ді (1961, қазіргі ҚазҰПУ) бітірген. Қарағанды 
педагогикалық институтында (қазіргі Қарағанды мемлекеттік университетті) аға 
оқытушы, кафедра меңгерушісі (1965–95). 

1996 жылдан Қарағанды мемлекеттік университетінде доцент, профессор 
қызметін атқарады. 100-ден астам ғылыми жарияланымның, 5 монографияның 
авторы.

Шығармалар
Өршіл гуманизм өнегесі, 1977; Дауылды жылдар шежіресі, 1987; Қоркыт ата 

кітабы, 1987; Қазақ эпосы, 1987, Шындық және көркем әдебиет, 1993; Уақыт және 
әдебиет, 1999.

СЕРІК АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

Серік Ақсұңқарұлы (29.3.1950 жылдарға таман, 
Жезқазған облысы Ақтоғай ауданы Қызыларай ау-
ылы) - ақын. ҚарМУ-ды бітірген (1989).

1967 - 1974 ж. туған ауылында шопан, 1974 - 
1978 ж. Ақтоғай ауданы «Арқа еңбеккері» газетінде 
әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болды. 1978 
- 1987 ж. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 
«Коммунизм таңы» газетінде ауыл шаруашылығы 
бөлімінің меңгерушісі кызметін атқарды. 1987 
- 1990 ж. еркін шығармашылық жұмыста болды. 
1990 жылдан Қазақстан Жазушылар одағының 
Қарағанды облысаралық бөлімшесінің жауап-
ты хатшысы «Орталық Қазақстан» газеті бас 
редакторының әдебиет жөніндегі кеңесшісі.

«Көктем тынысы» (1975), «Қарлығаш» (1981) 
жинақтарында бір топ өлеңдері жарық көрген. 

«Жиырмасыншы ғасырдың жиырма сәті» (1984), «Ғасыр кардиограммасы» 
(1991) кітаптары, «Жезтасқын» (1988), «Қызыларай» (1990) «Адам-Ата - Хауа 
Ана»(2000) атты өлеңдер мен поэмалар жинақтары жарық көрді. Орыс ақындары 
А.С. Пушкин, Анна Ахматова, М.Цветаева, Е.Евтушенко, А.Вознесенский, 
Р.Рождественский, т.б. өлеңдерін қазақ тіліне аударған.

БЕКСЕЙІТ СӘБИТ

1950 жылы 20 ақпанда Қарағанды об-
лысы, Жаңаарқа ауданының Атасу кентінде 
туған. 1972 жылы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің филология факультетін 
тамамдаған.

«Орталық Қазақстан» газетінде әдеби 
қызметкер болып еңбек жолын бастаған. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында, Қарағанды 
радиосында, Ақмола, Қарағанды облыстық 
және аудандық газеттерінің редакцияларында 
қызмет еткен. Қазір Қарағанды облысы әкімінің 
аппаратында бас маман.

Ақынның жыр топтамалары ХХ ғасырдың жетпісінші жылдарынан бері 
республикалық «Жалын», «Жұлдыз», «Қазақ әдебиеті» сияқты әдебикөркем басы-
лымдарда, облыстық баспасөзде және ұжымдық жинақтарда жарық көріп келеді. 
2000–2003 жж. аралығында Астанадан, Қарағандыдан, Алматыдан «Ғасыркешу», 
«Күннің шалқуы», «Келешек керемет», «Ел үмітін ер ақтар», «Құт қонған 
Қарағанды», «Ғасырластарым», «Рамазан мерген және оның әулеті», «Астана 
уақыты», «Назымнасыр» атты кітаптары жарық көрген. 1997 жылы Елбасының 
«Елім менің» атты жүрекжарды жырын орыс тіліне аударған. Сондайақ, 
А.Плещеевтің, А.Вознесенскийдің, Э.Межелайтистің, Ю.Марцинкявичюстің 
бірнеше шығармаларын қазақ тіліне, Ұ.Есдәулеттің бір топ өлеңдерін орыс тіліне 
аударған.

приветственной речи глава района Серик 
Шайдаров.

Ученый, профессор, доктор философ-
ских наук, абаевед Гарифолла Есим в своем 
докладе подчеркнул, что Абай в истории 
своего народа выполнил великую миссию, 
он сумел поднять родную литературу до 
высот подлинного искусства. Обратившись 
к трудам Сократа, Платона и Аристотеля 
докладчик резюмирует, Абай не просвети-
тель, он мыслитель.  Директор музея имени 
Сакена Сейфуллина Несипбек Айтұлы раз-
мышлял о поэзии Абая,  а выступивший в 
роли модератора конференции поэт, член 
казахского союза писателей Сабит Бексе-
ит, отметил что Абай всю энергию своей 
творческой активности посвятил служению 
народу. Действительно, сегодня имя Абая 
стало достоянием мировой общественно-
сти. Проанализировав творческое наследие 
великого Абая, директор школы-гимназии 
№10 г.Абая Лилия Мухутдинова отметила 
в своем выступлении, что творчество Абая 
– это подлинно национальное достояние, 
духовный символ.  В работе конференции 
приняли участие государственный и обще-
ственный деятель, заместитель председате-
ля республиканского общественного совета 
по борьбе с коррупцией партии «Нұр Отан» 
Оралбай Абдикаримов, директор Государ-
ственного историко-культурного и литера-
турно-мемориального заповедника-музея 
Абая «Жидебай-Борили» города Семей, до-
цент, доктор филологических наук Жандос 
Аубакир,  ученый, профессор Темиргали 
Кокетаев, доктор филологических наук про-
фессор Задан Жумагалиев.

Праздничное мероприятие продолжи-
ло театрализованное представление «Әлем 
таныған кемеңгер Абай». Зрители стали сви-
детелями красочной и незабываемой театра-
лизованной постановки. Артисты прекрасно 
передали ту эпоху, в которой жил Абай. На 
сцене за небольшой промежуток времени 
прошли периоды жизни великого поэта. 
Детство и юность поэта, периоды взросле-
ния и путь 
к творче-
ской жиз-
ни. А на 
б о л ь ш о м 
экране де-
монстри -
р о в а л а с ь 
п р и р о д а 
нашей пре-
к р а с н о й 
нео б ъ я т -
ной степи. 
Абай по-
с т е п ен н о 
становил-
ся духов-
ным оком 
своего тру-
дового на-
рода.

 А затем на сцене районного ДК состоял-
ся поэтический конкурс «Абай-дара, Абай 
– дана қазақта». Свои творческие работы  
представили 23 поэта не только из Караган-
динской области, но и из других регионов 
Казахстана. По его итогам первое место и 
денежный приз в размере 200 тысяч тенге по-
лучила Айзада Рахымжанова из Караганды, 
второе и третье места и 100 и 50 тысяч тенге 
соответственно завоевали поэт из Балхаша 
Максат Куземханов и наш земляк житель 
села Есенгельды Абилхаир Дәулетханұлы.

- Спасибо за организацию и проведе-
ние дивного праздника на таком высоком 
уровне. Абайцы еще раз подтвердили, что 
с честью несут право называть себя абайца-

ми, - сказала 
ветеран тру-
да Светлана 
Майсурадзе.

В школе-
гимназии №5 
имени Абая 
К у н а н б а е в а 
г.Абая состо-
ялась встре-
ча почетных 
гостей с под-
р а с т а ю щ и м 
п о к о лен и е м 
«Біз Абайдың 
ізбасарымыз». 
Для гостей 
провели озна-
комительную 
экскурсию по 
учебному за-
ведению, про-
читали стихи 
А.Кунанбаева 
на казахском, 
русском и 
английском 
языках. Ученица 3 класса Александра По-
лосухина на языке Абая рассказала об экс-
понатах школьного музея. Кроме того,  
юные артисты школьного драматического 
театра подготовили небольшую постановку 
из жизни юного Абая. В теплой и друже-
ственной атмосфере в актовом зале школы 
прошла встреча гостей с педагогами и уче-
никами.  Ребят интересовало  творчество и 
жизненный путь казахского поэта, как  раз-
вивается современное абаеведение, а также 
творческие работы уважаемых гостей. На 
все вопросы были получены обстоятельные 
ответы. 

А на городском стадионе «Жигер» 
прошли соревнования по казақ күресі. В 
турнире приняли участие  более 50 палуа-
нов из Бухаржырауского, Жанааркинского 
районов, г.Караганды и сельских округов 

Абайского района. Общий призовой фонд 
составил 380 тысяч тенге.

Праздничные мероприятия оставили 
самые приятные воспоминания. Имя гени-
ального сына казахского народа, великого 
казахского поэта, мыслителя, ученого, ком-
позитора Абая известно всему миру. Стихи 
и песни, его философские воззрения проник-
нуты необыкновенной чистотой, человечно-
стью и глубиной. Все мы гордимся тем, что 
наш город и район названы в честь этого 
великого человека.

Кайрат БЛЯЛОВ



14.08.2015/ №328 АБАЙ - АҚИҚАТ

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Газетте жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
При использовании материалов в СМИ ссылка на «Абай-Ақиқат» обязательна.

Директор - бас 
редактор 

НҰРБАЙ Руслан 
Жаманханұлы

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Қарағанды 
Полиграфиясы“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Ермеков 
көш., 33
Таралымы 3050 дана
Тапсырыс №33
Көлемі 4 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Имя Абая Кунанбаева известно каждому казах-
станцу с малых лет. Он был поэтом, философом, обще-
ственным деятелем, просветителем, основоположником 
казахской письменной литературы. Абай открыл для 
казахов мир поэзии Пушкина, Лермонтова, Крылова, 
одним из первых переведя их произведения на родной 
язык. Благодаря Абаю народ познакомился с творче-
ством Байрона и Гете. 

Поэт знал цену всему — делам, искушению, соблаз-
нам. Его творения полны мудрости и жизненного опыта.  

Он высмеивал некоторые обычаи родового аула, 
выступал против рабского положения женщины, про-
тив социального зла и невежества.

На формирование мировоззрения Абая оказали вли-
яние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гума-
нистических идей: Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, 
Физули, Ибн Сина и другие.

Самые известные произведения великого поэта – 
песня «Көзімнің қарасы», в прозе – «Слова назидания», 
поэтические поэмы. Абай ввел новые стихотворные 
формы: восьмистишья, шестистишья. Им создано око-
ло 170 стихотворений и 56 переводов. Его произведе-

ния духовно наполнены, они несут в себе свет созидания. А потому «не зарастет народная 
тропа» к творчеству казахского поэта. Признание народа, как ни что иное говорит о его 
гениальности. 

Читайте Абая! Учитесь мыслить!
Марина УТКИНА

МЫСЛИ ВСЛУХ

Имя Абая живет в веках

ПРАЗДНИК В ДУШЕ
Более 40 лет я живу в Абае и он очень дорог моему сердцу. В праздничные дни наш 

город особенно преображается. Вот и 12 августа в день празднования 170 летнего юбилея ве-
ликого Абая наш шахтерский городок переливался всеми цветами радуги. Я с упоением на-
блюдал за абаевскими чтениями у памятника великого казахского мыслителя. Прекрасные 
стихи в исполнении известных поэтов и местных почитателей Абая Кунанбаева пленили мое 
сердце и зарядили меня положительной энергией. Праздничные мероприятия прошли на 
самом высоком уровне. Гости нашего города смогли наглядно убедиться в том, что город 
Абай – это город ярких талантов, многонациональной культуры. Вот и Абай Кунанбаев по-
лагал, что отношение между народами должны складываться на взаимном обогащении. Я 
горжусь тем, что живу в этом прекрасном городе, носящим имя великого поэта.   

Багдат Алиев, Почетный гражданин Абайского района 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Красочно и интересно в Абае прошли праздничные мероприятия, посвященные 170-летию казах-

ского поэта, философа, просветителя, композитора, мыслителя, общественного деятеля, основополож-
ника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Ранним утром на проспекте Победы у па-
мятника Абая звучала музыка, поэты читали стихи, жители района и гости из разных уголков нашей 
страны возлагали цветы и отдавали дань уважения этому замечательному человеку. Человеку –эпохе.

Затем праздник переместился в районный ДК. Мне посчастливилось стать присутствовать на на-
учно-практической конференции, на которой ученые и общественные деятели размышляли о роли Абая 
в мировой культуре. Далее мы стали свидетелями красочной и незабываемой театрализованной поста-
новки. Артисты прекрасно передали ту эпоху в которой жил Абай. На сцене за небольшой промежуток 
времени прошли периоды жизни великого поэта. Детство и юность поэта, периоды взросления и путь 
к творческой жизни. А на большом экране демонстрировалась природа нашей прекрасной необъят-
ной степи. Абай постепенно становился духовным оком своего трудового народа. Он старался постичь 
душу своего народа, раскрывая ее в лучших ее проявлениях. Пылкие чувства юного Абая, раздумья и 
деяния зрелого Абая, борьба и драма Абая, наставника и заступника народа – все это открывало пути 
к душе народа его эпохи.

Абай – зрячее око, Абая – отзывчивое сердце, Абай- мудрость народа, что в целом является вопло-
щением чувств, дум, волевых порывов народа, души его, всего сокровенного в нем.

Спасибо акиму района Шайдарову С.Ж, и его сплоченной команде за организацию и проведение 
дивного праздника на таком высоком уровне. Абайцы еще раз подтвердили, что с честью несут право 
называть себя абайцами, жителями города, носящего имя великого Абая. Здоровья всем и дальнейшего 
процветания, мира, добра.

Светлана Майсурадзе, ветеран труда

ШЫМҚАЛАДАН 
ШЫҢҒЫСТАУҒА 
ШЫҚҚАН ЖОЛ

Шынайы шығармашылыққа бағытталған 
бұл сапар Абай қаласын айналып өте алма-
са керек. Қазақ елінің қара шаңырағында 
Абай шығармасы, жүрегінде Абай әуені...
Әрбір үлкенді-кішілі елдімекендердің 
бәрінде Абай көшесі бар, ақын атындағы 
мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындары да 
жеткілікті. Қазақстанда Абай атындағы үш 
аудан бір қала  бар екен. Біріншісі Шығыс 
Қазақстан облысындағы дана бабамыздың 
кіндік қаны тамған Шыңғыстау баурайы, 
екіншісі Абай атындағы гүлденген қаласын, 
түленген аудан орталығына айналдырған 
біздің аудан болса, үшіншісі Оңтүстік 
Қазақстан облысының орталығы Шымкент 
шаһарының бір ширегі де осылай Абай ауда-
ны  екен. Ел руханиатының  басына бекіген 
Абай Құнанбаевтың туғанына биыл 170 
жыл.  Аудан орталғында 12-тамызда өтетін 
ақын мерейтойы қарсаңда біздің біздің 
қаламызға Шымкент қаласынан бір топ 
қонақтар келді. Олар ұлы ақын, ағартушы, 
ойшыл, қазақстың жазба әдебиетінің 
негізін салушы-Абай Құнанбаевты мәңгі 
есте қалдырып, ақынның өмірі мен 
шығармашылығын кеңнен насихаттау 
мақсатында Оңтүстік Қазақстан облыстық 
«Айғақ» телеарнасының түсірілім тобы 
және оңтүстіктен келген делегациямен 
2015 жылдың 11-14 шілде аралығында 
Қарағанды және Шығыс Қазақстан облы-
старына барып, өскелең ұрпақ санасына ұлы 
тұлға Абайдың өмірі мен шығармашылығы 
туралы кең көлемді бағдарлама әзірлемек.

Сонымен қатар Абай Құнанбаев әдеби-
мемориалдық мұражайы жөнінде  Оңтүстік 
Қазақстандық көрермен қауымды кеңінен 
таныстыруды жоспарлаған екен. Осы 
мақсаттағы жұмыстарының жолында ақын 
атындағы қаламен, сол жердегі  мұражай 
мекемесінің  қызметі қызықтырса керек.
Қонақтарды қала шетінен Абай аудандық 
әлеуметтік істер жөніндегі бөлімінің басшы-
сы Зағыппар Шәкентаев пен Абай атындағы 
мұражайдың директоры Төлеуғазы Әбішев,  
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының заңгері Аян Исабеков 
қонақтарды қарсы алып, қала төріндгі  ақын 
атындағы мұражай мекемесіне бастап апар-

«Жолдастық, сұхбаттастық-бір үлкен іс, Оның қадірін жетесіз адам білмес...»
 Абай

ды. Мұражай мекемесінің қызметкерлері 
мен мәдениет үйінің  мамандары келген 
қонақтарды ұлттық нақышта шашу шар-
шып, руханият саласындағы әр-түрлі 
меймандарға қошемет көрсетті. Делега-
ция құрамында Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, Шымкент қаласының 
құрметті азаматы, Серік Жанабіл, Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі, Бәйдібек 
аудандық мәслихатының депутаты Абазал 
Әділбек, «Айғақ» газетінің бас редакторы 
Ұлжан Наушабаева, барлығы 10 адамнан 
тұратын тілші, қаламгер, фотограф-опе-
раторлар келген екен. Келелі кездесуді 
мұрат еткен керуен-қосынын Оңтүстік 
Қазақстан облысы мәслихатынынң де-
путаты, ҚР Президенті жанындағы БАҚ 
(ақпараттық саясат) жөніндегі Қоғамдық 
Кеңестің мүшесі, «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі, 
«Құрмет» орденнің иегері Дулат Әбіш мыр-
за басқарып келіпті. 

Шырайлы Шымкенттен шынайы ниет-
пен келген   жандарға Абай Құнанбаевтың  
өмірі мен шығармашылығынан әңгімелер 
айтылып, әр-түлі жәдігерлер таныстырыл-
ды. Аудандық мәдениет үйнінің майтал-
мандары Бота Ноғаева бастаған    өнерлі 
ұжым құрметті қандастарымызға әңгіме 
мен ән, жыр мен өлеңнен өер көрсетті. Біз 
де олардан мейлінше мол ақпараттар алуға 
тырыссақ, олар да жол бойындағы жақсы 
жаңалықтарды қамтып қалуға тырысту-
да. Бұл шығармашылық топтың алғашқы 
жорығы емес,  Отан соғысы жеңсінің  70 
жылдығында мерекесі қарсаңында от кеш-
кен батырлар рухына тағызым ретінде 
кешегі майдан даласына барып, боздақт ар 
басына дұға бағыштап, белгітас та қойған 
екен. Ел ертеңіне қатысы бар мәдени, әдеби, 
тарихи-танымдық ақпараттық жүйеде 
жұмыс жасап алқалы топтың әлі атқарар 
жоспарлары да жетерлік. Абай жаққан 
сол сәуле сөнбес үшін, шалғай жерден са-
пар шегіп, шығыстағы Шығыстауды бетке 
алған Шымкенттік шығармашылық топтың 
еңбегі үлгі мен үмітке толы. 

Руслан НҰРБАЙ

АБАЙ ДАРА, АБАЙ ДАНА ҚАЗАҚТА!
Тамылжыған тамыздың 12 күні Абай қаласының кеншілер сарайында Абай бабамыздың 

170 жылдығына арналған тойдың куәгері болдым. Кіреберіс залда домбыра оркестірі Абай 
әндерін тамылжыта ойнап тұрды. II қабатта Абай бабамыздың қолының таңбасы қалған 
кітаптары мен жәдігерлерді көрдім. Көзге ыстық көрінеді. Залда қаламыздың жақсылары, 
құрметті ардагерлері және қала жастары лық тола жиналған екен. Тойдың тұсаукесерін Абай 
ауданының әкімі Серік Жаманқұлұлы әдемі нұсқада, қысқа да құнды сөзімен ашып берді. 
Төрде атақтарынан ат үркетін қадірменді жазушы ағаларымыз отырды, қандай жарасымды. 
Абай спектаклінен үзінді қойылды.Құнанбай қажы, Абайдың бала кезі, Біржан сал бәрі де 
арамызда тірі жүргендей әсер берді. Той Абай Құнанбайұлының әндерімен жалғасты. Жас 
бүлдіршін қыздар мың құбыла би биледі. Жалпы, уақыттың екі-үш сағаты қалай өткенін 
білмей қалдық. Менің өз ойымша, шашып-төгілмей-ақ, осылай жақсы қойылымдар мен ән-
күй ойнап, өте жарасымды жағдайда жастарға ескірмейтін ұлағат қалдырсақ болады- деп 
ойлаймын. Құрметті ағайындар аспанымыз ашық, еліміз тыныш тболып, бір Алаштың ба-
ласы ру-руға бөлінбей өмір сүрейік. Құдай осы күнімізді көпсінбесін, Алланың нұры жау-
ып, бәріміз бай-қуатты болайық!

Сайын Мұқышұлы, «Шерубай-Нұра» шахтасының кеншісі, зейнеткер. 

ТАМАША ТАҒЫЛЫМ
Абай-қазақтың қаны, жаны десек те болады. Оның жыр жолдары мен қара сөздерінен 

қай заманның болмасын жүрек лүпілін сезінесің. Одан адам баласының оның ішінде зама-
на көшімен бірге ұлттық ұждан, ой-санасынан шет қалып бара жатқан ҚАЗАҚ баласының 
қайғы-қасіреті мен мұң-наласын көресің. Астанадан осы тойға арнайы ғалымдар мен 
қоғам қайраткерлері, белгілі ақындар да келіп жатыр. Бәрінің мүддесі біреу, қайтсек ке-
лешек ұрпаққа осы құндылықтарды шашау шығармай аман жеткізу болатын. Абай өлеңге 
шариғат жолымен, дін тазалығымен келген. Анау Гете, Байрон дегендерден биік болаты-
ны да сол. «Алланың сөзі де рас, өзі де рас...»-дейді. Кезінде оны атеист-дінге қарсы адам 
етіп көрсеткіміз де келген. Абайдың жыры-Алланың нығметі. Ол құраннан алынған тәмсіл 
десе де артық емес. Ғылыми-тәжірибелік конференциядан алған әсерім де ерекше, ғалым-
профессор Ғарифолла Есіммен біраз сұхбаттасып, жадырап қалдық. Біздің ауданның аты да, 
қаламыздың да атауы Абай болуының өзінде де мән бар. Жақсының аты, ғалымның хаты 
өлмейді екен.Тойларыңыз құтты болсын құрметті жамағат. 

Мейрам Ыбырай. Топар кентінің имамы

Отауымызға отыз бес жыл
    

Біздің елде Қарлагтың қатпар-қатпар қаралы тарихынан хабар беретін жәдігерлерді 
қабағыңызды түйе жүріп араласаңыз, Арқадағы Абай қаласында орналасқан ақын 
мұражайы ұлттық ұлағаттың шырақшысы іспетті. Осыдан отыз бес жыл бұрын 1980 жылы 
Абай қалалық атқару комитеті мәдениет бөлімінің меңгерушісі Светлана Ыбрайқызы 
Нұғманованың бастамасымен қоғамдық негізде ашылған екен. Мұражайдың құрылуына 
Семейдегі Абайдың республикалық әдеби-мемориалдық мұражайы берген фотосуреттердің, 
мұрағаттық құжаттардың көшірмелері негіз болған. Абайдың аты аталған той болса, біз 
Света апайымызды іздейміз. Бүгінгі ұлы ақынның 170 жылдық мерейтойы сәтінде апай 
ашқан аудан орталығындағы Абай Құнанбаев атындағы мұражай қызметкерлері атынан 
сәулелі Светлана Ыбырайқызын да құттықтаймыз. Алғаш келушілерін 1980 жылдардың 
мамыр айында қабылдай бастаған қызмет орынымызға отыз бес жыл уақыт өтіпті. 
Қалаға келген қонақтар бізді айналып өтпек емес. Жақында Света апай Сайын ағамызбен 
қара шаңырағының 50 жылдығын атап өтті. Біз де сол шаңырақтың отауы іспеттіміз. 
Құттықтаймыз, ақын атындағы аманат-жәдігерлерімізді келешекке аман жеткізейік.

 
 Абай Құнанбаев атындағы мұражай ұжымы.


