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ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
Ход реализации комплексных планов  развития регионов области продолжает находиться на 

особом контроле первого заместителя акима Карагандинской области А.Ж.Дуйсебаева.
12 ноября первый заместитель 

акима Карагандинской области 
А.Ж.Дуйсебаев посетил Абайский рай-
он. В рабочей поездке его сопровождал 
аким Абайского района С.Ж.Шайдаров.

Первым пунктом посещения стала 
ЦОФ «Восточная». В целом, произ-
водственные показатели крупнейшего 
предприятия района стабильные. Так, 
за 9 месяцев 2015 года выпуск уголь-
ного концентрата составил 1915,9 ты-
сяч тонн, промпродукта-546,4 тысяч 
тонн.  Руководство фабрики рассказало 
А.Дуйсебаеву о реализации инвестици-
онных проектов и показали новые фло-
тационные машины.

Следующим объектом посещения 
стало ТОО «Волынка» в г.Абай, где 
реализуется инвестиционный про-
ект «Строительство колбасного цеха с 
убойным пунктом».  На сегодня закон-
чены строительно-монтажные работы. 
Завершены наружные работы по об-
шивке здания, установлена вентиляци-
онная система, завершены кровельные 
работы, подведены инженерные комму-

никации. На данный момент подходят 
к концу работы по внутренней отделке 
помещения. С учетом экономической 
обстановки в мире и стране, открытие 
предприятия перенесено на 2016 год.

Побывал первый заместитель акима 
области также в ТОО «Стежок», специ-
ализирующемся на пошиве профессио-
нальной рабочей одежды.  В швейном 
цехе трудятся более 80 человек, в пла-

нах у руководства предприятия даль-
нейшее расширение.

О работе нового коммунального 
предприятия по оказанию услуг тепло-
снабжения «Абайлық жылу жүйелері» 
Асылбеку Жексенбаевичу рассказал 
руководитель Б.Ж.Аманбаев. Побывал 
заместитель акима области и на насо-
сной станции «Абайская». Станция 
была введена в эксплуатацию в 1986 
году. Здесь установлены 3 насоса. Их 
смонтировали на обратном трубопрово-
де для работы в откачивающем режиме 
– для повышения давления и обеспече-
ния циркуляции-возврата теплоносите-
ля на ГРЭС.

В этот же день Асылбек Дуйсеба-
ев ознакомился с ходом строительства 
крытого плавательного бассейна в 
г.Абай. Заказчиком объекта является ГУ 
«Отдел строительства Абайского райо-
на», подрядчик – ТОО «Наладочный 
центр Темиртау». 

По завершении посещения объектов 
первый заместитель акима области про-
вел совещание, посвященное итогам 
социально-экономического развития 
Абайского района за 9 месяцев теку-
щего года и перспективам развития на 
2016 год. Детально были рассмотрены 
важные вопросы, для решения которых 
дан ряд конкретных поручений.

Кайрат БЛЯЛОВ

На  территории района расположены  10 сельских округов, 3 поселка и город Абай. 10 сельских 
округов объединяют   321 сельхозформирования, из них занимающихся растениеводством – 163, жи-
вотноводством – 118, смешанным производством – 40.  За 10 месяцев  2015 года объем валовой про-
дукции  сельского хозяйства составил 12 млрд.542,4 млн.тенге, ИФО 100,6% (2014 год –12млрд. 471,7 
млн.тенге), в том числе продукция растениеводства – 6 900,4  млн.тенге (ИФО – 101,5%), продукция 
животноводства – 5 642,0 млн.тенге (ИФО – 94,9%). Ожидаемый годовой объем валовой продукции 
сельского хозяйства составит 14млрд. 967,4 млн. тенге или 104,9 % к 2014 году (2014 год – 14 млрд., 
254,7 млн. тенге), ИФО составит 103,0 %.

За 10 месяцев  2015 год производство животноводческой продукции в целом по району характери-
зуется следующими показателями:

- мясо – 5 086,1 тонн или 94,0 % к 2014 году (5 408,6 тонн);
- молоко – 19 291,0 тонн или 101,9% к 2014 году (18 924,0 тонн);
- яйцо – 177 113,8 тыс.штук 104,5% к 2014 году (169млн. 567,2 тыс. штук);
Поголовье всех видов скота на 01.11.2015 года составило:
- крупный рогатый скот – 18 550 голов или 98,6 % к 2014 году (18 814 голов);
- в т.ч. коров – 8 277  голов или 97,2 % к 2014 году (8 514 голов);
- лошади – 5 800 голов или 105,0 % к 2014 году (5 526 голов);
- овцы и козы – 33 642 головы или 100,1% к 2014 году (33 595 голов);
- свиньи – 8 954 головы или 93,1% к 2014 году (9 622 головы);
- птица – 958 052 головы или 107,4% к 2014 году (892 026 голов);
- верблюды – 16 голов или 106,7 % к 2014 году (15 голов).
По итогам 2015 года ожидаемый объем производства животноводческой продукции составит:
- мясо – 6 459 тонн или 101,1 % к 2014 году (6 389 тонн);
- молоко – 22 308 тонн или 102,0 % к 2014 году (21 867 тонн);
- яйцо – 212 313 тыс. штук или 104,2 % к 2014 году (203 697 тыс. штук).

ГУ «Отдел сельского хозяйства»

► ПРЕСС-НОВОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ
На прошлой неделе в центре внимания оказалось село Жаман жол Кулаай-

гырского сельского округа.  В сельской школе прошла встреча заместителя 
акима Абайского района А.Е.Карина и руководителей государственных уч-
реждений с жителями данного населенного пункта.  На повестке дня стояло 
несколько вопросов, а именно, состояние дороги Кулайгыр-Жаманжол, водо-
снабжение и  санитарное состояние села.  Вместе с заместителем акима рай-
она на встречу с сельчанами приехали руководитель районного отдела ЖКХ, 
ПТ, АД и ЖИ Д.Ж.Сулейменов, руководитель КГП  «Жигер-Су» А.А.Арынов.

Открывая встречу, Абсалям Енбекович рассказал сельчанам о том, что 
проблема с разрушенным участком дороги находится на контроле районного 
акимата.

Как выяснилось, весной текущего 
года вследствие резкого таяния снега и 
поступления талых вод частично разру-
шились  автомобильные дороги район-
ного значения, в том числе автодорога 
Кулайгыр – Жаманжол - Курма, протя-

женностью 32 км, гравийно-щебеноч-
ное покрытие. По результатам комис-
сионного обследования был составлен 
акт о размытии участка дороги от с. 
Кулайгыр до с. Жаман-жол. Природ-
ная стихия 
р а з ру ш и л а 
д о р о ж н о е 
полотно про-
т я ж е н н о -
стью 15 ме-
тров, оголен 
слой полотна 
над водопро-
пускной тру-
бой на 25%.

На 3-м 
и 5-ом км 
участка до-
роги  унич-
тожен верх-
ний слой до 
10 см протя-
женно стью 
12 метров. На 7 километре участка до-
роги произошли размыв и разрушение 
полотна дороги до основания, до 50% 
ширины в трех местах размерами от 1,5 
м до 2,5 метров, общей протяженно-
стью 20 метров.  

Стоит отметить, что местные вла-
сти и коммунальщики отреагировали 
оперативно. Силами района  было за-
везено 1000 тонн скального грунта. В 
областное управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог  
была представлена бюджетная заявка 
на финансирование ремонта участка 

дороги. Жителей  заверили, что пробле-
мы будут решаться поэтапно. В связи 
с экономической ситуацией в стране и 
мире значительно сокращены финан-
совые средства, поэтому заявки на про-
ведение ремонта дорог пока не находят 

одобрения . 
С е л ьч а н а м 
сообщили о 
том, что раз-
р у ш е н н ы е 
участки до-
рог и ямы 
будут за-
сыпаны. С 
п о м о щ ь ю 
п о г р у з ч и -
ка большие 
р ы т в и н ы 
подровняют.

И обе-
щ а н н ы е 
работы не 
з а с т а в и л и 
долго ждать. 
На сегодняш-

ний день на проблемный участок доро-
ги завезено еще 1 100 тонн скального 
грунта. Организована спец.техника. 
Проезд восстановлен. 

На встрече обсудили и вопрос зим-

него обслуживания дорог.
О состоянии водопроводных сетей 

и правилах пользования системы водо-
снабжения и водоотведения и раздела 
границ между услугодателем и получа-
телями сельчанам рассказал директор 
КГП «Жигер-Су» А.Арынов. 

Кроме того на встрече обсудили и 
вопрос электроснабжения села Жаман 
жол.

 На все вопросы были даны подроб-
ные ответы.

 
К.Блялов

В акимате прошло очередное ап-
паратное совещание. Под председа-
тельством исполняющего обязанности 
акима района М.С. Магзина были рас-
смотрены итоги месячника по санитар-
ной очистке и благоустройству и во-
просы реализации комплексного плана 
занятости. 

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД 
и ЖИ Д. Ж. Сулейменов в своем отче-
те доложил, что за период реализации 
месячника было убрано 220 га терри-
тории, ликвидировано 26 несанкци-
онированных свалок, высажено 435 
деревьев и кустарников. Мероприятия 
задействовали 5233 человека и 47 еди-
ниц техники. Заслушали также отчеты 
акимов города Абай и поселков Топар 
и Южный. 

Представитель УВД района до-
ложил, что проведена определенная 
работа по привлечению к администра-
тивной ответственности за нарушение 
Правил благоустройства. Составлено 
494 протокола. Взыскаемость состави-
ла 50 %. 

И.о. акима района акцентировал 
внимание на недостатках проведенной 
кампании по саночистке – не в полном 
объеме скошена трава, не ликвидирова-
ны все несанкционированные свалки, 
не в полной мере проведена работа по 
очистке санитарной зоны вдоль тепло-
трасс в пос. Топар и пос. Южный. Был 

отмечен положительный опыт привле-
чения к данной работе крестьянских и 
фермерских хозяйств в селах Коксу и 
Юбилейное. 

По второму вопросу повестки дня 
выступил руководитель отдела занято-
сти и социальных программ З.Ш. Ша-
кентаев.  Он доложил, что Комплекс-
ным планом содействия занятости 
населения Абайского района предусмо-
трены мероприятия по трудоустройству 
на рабочие места, созданные в рамках 
государственных и отраслевых про-
грамм, а также реализация мероприя-
тий по Дорожной карте занятости 2020 

и Программы развития территорий. 
Подробно изложив исполнение ука-
занного плана, З.Ш. озвучил имеющи-
еся проблемные вопросы. Это и низкий 
процент пенсионных отчислений по 
трудоустроенным гражданам, и низкий 
процент открытия ИП после получения 
кредитов по 2 направлению ДКЗ 2020 и 
другие вопросы. В связи с этим акимам 
сельских округов и поселков было по-
ручено провести среди населения разъ-
яснительную работу.   

По итогам совещания и.о. акима 
района озвучил ряд поручений.

Соб.корр.

ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ
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Совсем не-
давно Сенат 
П а рл а м е н т а 
страны при-
нял законо-
проект «О 
государствен-
ной службе». 
О новом за-
конопроекте, 
направленном 
на дальнейшее 
у л у ч ш е н и е 
системы государственного управления, мы 
попросили рассказать заведующего секре-
тариатом дисциплинарного совета Агент-
ства РК по делам государственной службы 
и противодействию коррупции в Караган-
динской области Берика Ахметова. 

- В проекте закона, одобренного Парла-
ментом страны и находящегося сейчас на 
рассмотрении Президента, нашли свое от-
ражение основные механизмы внедрения 
принципа меритократии, а также усиления 
мотивации и повышения профессиональ-
ного уровня персонала государственных 
органов. Как известно, в предложенной 
Главой государства Нурсултаном Назарбае-
вым программе «План нации - 100 шагов» 
особое внимание уделено формированию 
эффективного государственного аппарата. 
Поэтому закон содержит конкретные меха-
низмы по реализации всех шагов по рефор-
мированию системы государственной служ-
бы, - подчеркивает Б. Ахметов. 

По его словам, новая редакция закона 
закладывает востребованные временем пре-
образования, направленные на дальнейшее 
развитие и наращивание кадрового потен-
циала государства, повышение конкуренто-
способности страны в мировом масштабе. 
К слову, проект Закона «О государственной 
службе» состоит из 69 статей, тогда как в 
действующем законе их 30. В законопроек-
те пересмотрены многие элементы системы 
государственной службы. Так, принципи-
ально меняется процедура поступления 
на государственную службу. В частности, 
впервые поступающие будут начинать с 
низовых должностей, при этом претенден-
ты проходят несколько этапов отбора. Это 
тестирование на знание законодательства, 
комиссионное интервью для оценки при-
верженности ценностям государственной 
службы, и проводимое в Агентстве, а также 
в государственном органе собеседование по 
профильным знаниям. 

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ГОССЛУЖБЫ

Обязательное требование для впервые 
поступивших на государственную службу 
- установление трехмесячного испытатель-
ного срока. При неудовлетворительном ре-
зультате испытательный срок продлевается 
еще на три месяца без последующего прод-
ления. Кроме того, дальнейшее карьерное 
продвижение будет проходить на основе 
внутреннего конкурса среди работников 
госоргана, имеющего вакансию. При отсут-
ствии подходящих кандидатов конкурс объ-
является уже среди всех государственных 
служащих других госорганов. Для отдель-
ных действующих госслужащих в рамках 
профессионального развития будет приме-
няться ротация. Предусматривается обяза-
тельное повышение квалификации государ-
ственных служащих не реже одного раза в 
три года с целью развития их компетенций. 

Изменения коснутся оплаты труда гос-
служащих. Так, заработная плата будет 
состоять из гарантированной части, опре-
деляемой с помощью факторно-балльной 
шкалы, и бонусов, выплачиваемых по ито-
гам выполнения годовых планов. Таким 
образом, все это свидетельствует о перехо-
де на карьерную модель государственной 
службы. 

Кроме того, Берик Ахметов отметил 
особое значение Послания «Нұрлы жол - 
путь в будущее», в котором Глава государ-
ства объявил о новой экономической поли-
тике, тем самым положив начало реформам. 

- Чтобы реализовать новые подходы в 
управлении экономикой, возникла необхо-
димость в обеспечении государственного 
аппарата высокопрофессиональными, ком-
петентными и патриотичными кадрами, 
способными к прогрессивному мышлению 
и приверженными принципам госслужбы, - 
отметил Берик Мухамеджанович. 

  Дулат Аубакиров

Ахметов Б.М. - заведующий се-
кретариатом Дисциплинарного Совета 
Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции в 
Карагандинской области. Окончил КарГУ 
и КЭУ по специальностям «юрист», «учет 
и аудит». В Управлении по делам государ-
ственной службы работает с 2012 года, до 
этого 25 лет прослужил в органах проку-
ратуры, являлся прокурором ряда городов 
и районов Карагандинской области 

Коррупция является серьезным барье-
ром на пути здорового развития общества, 
социальным злом, требующим вмешатель-
ства и устранения. Но эффективная борьба 
с этим негативным явлением невозможна 
без достаточно полного и точного знания 
его сущности, конкретных условий возник-
новения и последствий.

Для борьбы с коррупцией в республи-
ке сформирована законодательная база, а 
именно Закон Республики Казахстан от 2 
июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», 
Указ Президента Республики Казахстан 
от 22.04.2009 года за №793 «О дополни-
тельных мерах по усилению борьбы с пре-
ступностью и коррупцией и дальнейшему 
совершенствованию правоохранительной 
деятельности в Республике Казахстан» и 
другие нормативные правовые акты, а так-
же ряд программ, нацеленных на сокраще-
ние размеров теневой экономики, борьбу с 
правонарушениями в сфере экономики и т.д.

В целях борьбы с коррупцией и повыше-
ния требований к морально- нравственному 
облику и деловым качествам работников, в 
отделе разработан «План мероприятий по 
борьбе с коррупцией на 2015 год», который 
предусматривает комплекс мер по противо-
действию проявлениям коррупции.

Причинами коррупции могут быть раз-
личные обстоятельства, среди которых ос-
новными являются низкая исполнительская 
дисциплина, либо незнание норм законо-
дательства. С целью пропаганды правовых 
знаний и профилактики коррупции в от-
деле проводится учеба для сотрудников в 
школе правовых знаний, где изучаются все 
изменения и дополнения, которые внесены 
в законодательство РК. Также отделом за-
нятости и социальных программ Абайского 
района оказывается 18 видов государствен-
ных услуг. Особое внимание уделяется ка-
честву оказания государственных услуг. 
Для исключения фактов коррупции, «чело-
веческого фактора», упрощения процедур,  
для удобства получателей, ведется прием 
документов на оказание государственных 
услуг как традиционным способом, т.е. не-
посредственным обращением в  отдел, так 
и в альтернативном порядке, т.е. обраще-
нием через отделение ЦОНа. Внедряются 
электронные государственные услуги, что-
бы получатель услуги мог обратиться за не-
обходимой ему государственной услугой в 
электронном виде, не выходя из дома. 

Для разъяснения основ антикорруп-
ционного законодательства, повышения 
уровня правовых знаний  среди населения, 
работники отдела выезжают в населенные 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

пункты района, разъясняют права граждан в 
сфере социальной защиты, трудоустройства, 
порядка получения государственных услуг, 
участия в «Программе занятости-2020», во-
просам назначения и выплаты социальных 
пособий. Специалисты отдела сами ведут 
прием документов у населения сельских 
округов, ведут разъяснительную работу, что 
позволяет предупреждать, выявлять, устра-
нять обстоятельства, которые способству-
ют коррупции и злоупотреблениям. Также 
разъясняются порядок действия граждан в 
случаях проявлений коррупции со стороны 
должностных лиц, ответственности  при по-
собничестве фактам проявления коррупции. 
С этой целью населению раздаются букле-
ты, памятки с указанием номеров телефона 
доверия, который установлен в отделе. Так-
же, в целях оперативного реагирования на 
сообщения о фактах нарушения норм дей-
ствующего законодательства в сфере госу-
дарственной службы со стороны госслужа-
щих, руководителем отдела ведется прием 
граждан по личным вопросам, обеспечена 
работа «телефона доверия», в организации 
имеется ящик для заявлений и обращений 
граждан. Строго контролируется выполне-
ние Закона РК «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц». По поступившим обращениям в уста-
новленные законодательством сроки дают-
ся подробные разъяснения и принимаются 
оперативные меры.

Каждый сотрудник отдела, каждый член 
общества должен проявлять нетерпимость к 
проявлениям коррупции, пропагандировать 
анти коррупционную политику государ-
ства, разъяснять положения действующего 
законодательства по борьбе с коррупцией. 
Только общими усилиями мы можем вы-
играть в этой борьбе с коррупцией в нашем 
обществе.      

З. Шакентаев,
руководитель отдела занятости и со-

циальных программ Абайского района

Қазіргі уақытта елімізде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
механизмдерін дамытуға бағытталған 
нормативтік-құқықтық және 
институциналдық база құрылған.  

2014 жылдың аяғында Президент 
Жарлығымен Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы бекітілді.  

Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының негізгі бағыттарын одан 
әрі айқындау мақсатында бекітілген бұл 
құжат – мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының тиімділігін арттыру, 
жемқорлықтың кез келген көрінісіне «мүлде 
төзбеушілік» ахуалын қалыптастырып, ке-
селге қарсы күреске бүкіл қоғамды тартуға 
және «Қазақстан-2050» Стратегиясының 
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған.

Ал өз кезегінде «Қазақстан-2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» - сыбайлас жемқорлықты 
ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер 
қатарына қояды және мемлекет пен 
қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте 
күш-жігерді біріктіруге мақсатталған. 

Елбасымыздың әр бір қабылданған 
маңызды құжаттарында тіл, дін, та-
рих мәселелерімен қатар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің бүгінгі күннің 
өзекті мәселелерінің бірі екеніндігі назардан 
тыс қалған емес. Президент Н.Ә.Назарбаев 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік 
пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиялық құжат

ретінде сы-
б а й л а с 
жемқорлыққа 
қарсы күрес 
ж ө н і н д е г і 
жалпыұлттық 
к е ш е н д і 
бағдарламаны 
дәйекті түрде 
жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сы-
байлас жемқорлық қоғамның барлық 
мүшелеріне зиян, сондықтан жемқорлықпен 
күрес жалпы барша халықтың борышы 
екенін атап көрсетті. 

Ендігі кезекте осы қабылданған 
бағдарламалардың ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарына, оны орындауға барлық 
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, са-
яси партиялар және басқа да қоғамдық 
бірлестіктер, тұтастай алғанда азаматтық 
қоғам баса назар аударулары қажет. Және 
мемлекеттік қызметтің атқарылуына байла-
нысты, әрбір жемқорлық әрекеттер тәуеклді 
іс екенін терең ұғынғанымыз абзал.

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
қылмыскерлерді жазалау жөніндегі та-
банды шаралар ғана емес, бұл мемлекет 
пен қоғамның күнделікті жұмысының 
тұтас кешені» болып табылады,-
деген Елбасымыздың сөзін баршымыз 
басшылыққа алғанымыз жөн. 

М. Ибрагимов,
Абай ауданы Әділет басқармасы 

басшысының орынбасары

«Патриотизм» - это любовь к Родине. 
Во все времена идея патриотизма, пред-

ставляла собой один из составляющих эле-
ментов общественного сознания, отражала 
отношение к Родине, занимала главное ме-
сто в духовной жизни каждого общества, 
являясь важной составляющей его деятель-
ности. 

В современном мире эта идея приобре-
тает особое значение. 

Новый казахстанский патриотизм пред-
ставляет собой концепцию развития в ус-
ловиях политического курса нации до 2050 
года. В целом патриотизм сообщает собой 
высокий уровень идентичности граждан со 
своим государством, которое они рассма-
тривают как свою Родину и интересы кото-
рой ставят выше личных.

Воспитание нового казахстанского па-
триотизма Нурсултан Назарбаев определил 
в Стратегии «Казахстан 2050» как важней-
шую задачу общества и государства. «Надо 
воспитывать в себе и наших детях новый ка-
захстанский патриотизм. Это, прежде всего, 
гордость за страну и ее достижения».

Обращая внимание на это, Президент 
страны вместе с тем подчеркивает, что мы 
любим страну, мы ею гордимся, если госу-
дарство гарантирует каждому граждани-
ну качество жизни, безопасность, равные 
возможности и перспективы. Только такой 
подход дает прагматичный и реалистичный 
взгляд на вопрос патриотизма и его воспи-
тания. 

В Казахстане проживают представители 
130 этносов, их объединение возможно не 

Формирование казахстанского 
патриотизма

только под одним флагом, в пределах од-
ной границы, но и под одной идеей. Основу 
нашей национальной идеи составляет Кон-
ституция, признающая народ Казахстана 
единственным источником власти, вне за-
висимости от национальной и религиозной 
принадлежности. Очень важно донести до 
каждого гражданина страны эту идею. Ибо 
каждый народ независимо от его численно-
сти, занимаемой территории заслуживает 
самого глубокого уважения и права на ра-
венство с любым народом мира. 

Таким образом, главным результатом 
казахстанского патриотизма, должно стать 
формирование гражданского общества как 
социальной базы гражданской нации, пони-
маемой как надэтническое сообщество всех 
этносов Казахстана, сплоченных общими 
политическими и культурными символами. 

С.Н.Живаева,
Старший прокурор прокуратуры 

Абайского района младший советник 
юстиции 

Стратегия «Казахстан-2050» и принятая 
Лидером Нации в 2013 году концепция по 
переходу к «зеленой экономике» определи-
ли приоритеты по внедрению новых «зеле-
ных» технологий и поэтапному снижению 
влияния нефти и газа на национальную эко-
номику Казахстана.

«Зеленая экономика» - это новое и пер-
спективное  направление в экономической 
науке, сформировавшееся в  конце XX-
начале XXI веков. Учёные-экономисты и 
экологи утверждают, что экономика зависит 
от природной среды, в пределах которой она 
существует и частью которой она является.

Концепция «зеленой экономики» пред-
полагает, что преобладающая сейчас эко-
номическая система несовершенна. Хотя 
она и дала определенные результаты в по-
вышении жизненного уровня населения, 
однако ее негативные последствия намного 
существеннее позитивных результатов. Это 
и экологические проблемы (изменение кли-
мата, опустынивание, утрата разнообразия 
живой природы), и истощение природных 
ресурсов, и широкомасштабная бедность, 
и нехватка пресной воды, продовольствия, 
энергии, и неравенство между людьми и 
странами. Все это, накапливаясь с годами, 
создает «мину замедленного действия» для 
будущих поколений и способно вылиться в 
широкомасштабные вооруженные конфлик-
ты и экологические бедствия. 

Но у этой концепции имеются и крити-
ки, которые считают, что «зеленый рост» и 
ресурсоэффективность слишком дорогосто-
ящие и неактуальные для нынешнего исто-
рического периода инициативы. Для разви-
вающихся стран, к числу которых относится 
Казахстан, дополнительными препятствия-
ми для эффективных изменений в направ-

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО
лении «зеленого» 
развития являются 
недостаток финан-
сирования, а также 
отсутствие квали-
фицированных ка-
дров.  Кроме того, 
мировое снижение 
потребления ис-
копаемых видов 
топлива, таких как 
нефть и газ, спо-
собны существен-
но снизить темпы 
экономиче ского 
роста нашей Ре-
спублики.

Однако невозможно отрицать, что ис-
черпаемые ресурсы, даже при самом рацио-
нальном их использовании, рано или поздно 
закончатся и перед миром неизбежно вста-
нет вопрос о переходе к новым источникам 
энергии. Поэтому проекты по теме «зелё-
ной экономики» будут широко представле-
ны на Всемирной выставке «Экспо-2017» в 
столице Казахстана.

Таким образом, концепция по пере-
ходу Казахстана к «зеленой экономике», 
экономике будущего, закладывает основы 
для глубоких системных преобразований, 
целью которых является повышение благо-
состояния, качества жизни населения Ре-
спублики и вхождение страны в число 30-ти 
наиболее развитых стран мира при мини-
мизации нагрузки на окружающую среду и 
деградации природных ресурсов. 

И.М.Данилов,
магистр политологии, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Абай-
ского многопрофильного колледжа
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ҚОС ЧЕМПИОННАН – 
САРҚЫЛМАС ТӘЛІМ

Осы аптада №5 Абай 
Құнанбаев атындағы мектеп 
– гимназиясында олимпиа-
да чемпионы, халықаралық 
спорт шебері, Қазақстанның 
бокс бойынша еңбек сіңірген 
спорт шебері, Парасат 
орденінің кавалері, Отан 
орденінің иегері, Баркер 
кубогының иегері, Аstana 
Arlans командасының бас 
директоры Серік Сәпиев 
және жастар арасында әлем 
және Олипиада чемпионы 
Абылайхан Жүсіповпен  кез-
десу өтті. 

Оған мектеп ұстаздары, 
оқушылар, жасөспірімдер мен 
спортшылар қатысты. Екіжақты 
емін – еркін әңгімемен өрбіген 
кездесудің мақсаты – чемпи-
ондарды өнеге ете отырып, 
жасөспірімдерді елін, жерін 
сүюге, патриотизмге тәрбиелеу болды.

Кездесу барысында оқушылар 
шағын концерт ұйымдастырып, тамыл-
жыта ән шырқап, би билеп өнерлерін 

ортаға салды. Білім ордасының ұстазы 
Құзайра Әбдықалықов чемпионға 
арнаған өлеңін оқыды. Ал, чемпион-

дар ел біле бермейтін естеліктерімен 
бөлісіп, оқушылар алдында қызықты 
әңгімелерін айтып берді.  

- Мен қарапайым шахтердің 
отбасында өстім, - дейді бокс 
әлеміндегі алғашқы қадамдары жайлы 
әңгімелеген Серік Жұманғалиұлы, - 
Әкем мені спортқа баулып, Абайдағы 
спорт мектебіне апарған болатын. 
Алғашында баскетболға бардым, одан 
кейін шахмат ойнадым, кейін бокспен 
айналыстым. Алғаш бокспен 10 жасым-
нан бастап айналыстым. Ол кезде үлкен 
жеңістерге жетейін деген сезім болған 
жоқ. Әдеттегідей, бокс залына барып 
тер төгіп, жаттығып жүрдім. Он жеті 

жасымда ел чемпионатына қатысып бас 
бәйгені ұтып алған соң ғана «жеңістің 
үлкен алып шыңдарын бағындырсам» 
деген ой пайда болды. Спортшының 
жолы тек жеңістер мен жемістерден 

тұрмайды. Нағыз 
спортшы жеңіле де 
білу керек. Жеңілістің 
ащы дәмін мен де тат-
тым. 

Бокс спортының 
кәсіби майтал-
ман маманы 
қазақстандықтардың 
мақтанышы, жерлесі 
Геннадий Головкин 
және мұхит асып, 
тәлім іздеген Қанат 
Ислам жайлы да ой-
ларымен бөлісті. 
Қатысушылар қос 
боксшыға көптен 
ойларында жүрген 
сұрақтарын қойып, 
тұщымды жауаптар 
алды. 

Өз кезегінде осы 
мектептен түлеп 

ұшқан Абылайхан Жүсіпов мектебіне 
деген сағынышын білдіріп, ұстаздарына 
алғасын білдірді. Мектеп қауымы бол-

са, Абылайханға «Рио де Жанейрода 
өтетін Олипиадада қатысып, жүлделі 
орал» деген ізгі ниетін жолдады.

Кеш соңында «Серік ағасының жо-
лын берсін» деген тілекпен Жақсылық 
Бекжан және Нұрхан Абылайұлы есімді 
бүлдіршіндердің тұсауы кесілді. 

Уақыттарын бөліп, сыр бөлісуге кел-
ген чемпиондарға алғысын жеткізген 
мектеп ұжымы иықтарына шапан жа-
уып, кітап тарту етті. Мәртебелі мей-
мандар жастармен бірге естелік сурет-
ке түсіп, қадірлі меймандарға арналған 
кітапқа қолтаңбаларын қалдырды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

«Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған!»- 
деп ақынның өзі жырламақшы, Ұлы 
ақынның дүниеден  қайтқанына 
жүз жетпіс жыл өтсе-дағы, ақын 
шығармаларының сыны да, сыры да 
кетпей керісінше, ғасырлық тарихы 
бар әндері жанданып, дәмі кіре түскен.  
Өмір шындығын, сезім тереңдігін 
дөп баса алған шығармалары, әр 
тыңдарманының жүрегінен терең  орын 
алады. Табиғатқа жан бітіре жырлаған 
естіген адамның қиялына қанат бітіріп 
көңілін ерекше сезімге бөлендіретіні 
хақ.  Қазақстан Республикасының 
тіл мерекесін тойлауда мектеп 
оқушыларын Ұлы Абай Құнанбаев 
шығармашылығымен сусындатуды 
мақсат еткен Мичурин негізгі орта 
мектебі, мереке аясында Ұлы Абайдың 
шығармашылығына арнап кеш өткізді.

Ақын  мерейтойына арналған іс 
шара барысында  мектеп мерекеге 
сай безендіріліп, мектеп оқушылары  
ақынның шығармаларына байланы-
сты қабырға газеттерін  шығарып, 
сөзжұмбақтар жасырды. Мектеп 
кітапханашысы Карчак Ирина Нико-
лаевна Абайдың өлеңдер, шығармалар 
жинағынан кітаптар көрмесін 
ұйымдастырған,  Абайдың портреті, 
ақын-жазушылардың, зерттеушілердің 
ақын жайлы пікірі ілінген. 

Мектеп директоры Садыкова Алима 
Саматовна, директордың оқу жұмысы  
бойынша орынбасары Луконин Сер-
гей Викторович, директордың тәрбие 
жұмысы бойынша орынбасары Байту-
лов Станислав Рашитович мерейтойға 
қатысушыларды мерекелерімен 
құттықтап, балаларға Ұлы ақынның 
шығармашылығынан сусындап, соңына 
қалдырған мол мұрасына құрметпен 
қарап, өнегеге толы өсиеттерін 
ұстануды тіледі.

Іс шараның мақсаты қазақтың Ұлы 
ақыны Абай Құнанбаев 170 жылдығы 
мерейтойы қарсаңында, ақынның өмір 
жолымен таныстырып, әндері мен 
өлеңдерін үйрету, поэзиясын сүюге 
баулу, көркемсөз оқу шеберліктерін 
арттыру.  Мерейтой көрермендердің 
алдында Құрманғазы Сағырбаевтың 
«Сарыарқа» әуенімен сүйемелденген 
құттықтауымен, ҚР Президенті 
Н.Назарбаев «Абайды таныту арқылы 
біз Қазақстанды әлемге танытамыз, 
қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан 
біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс» 
деген сөз саптауымен басталды. 

Мектептің мәжіліс залында 
«Абай-дана, Абай-дара» атты әдеби–
театрланған кеш өтті. Кешке 5-9 сы-
нып оқушылары қатысып, Ұлы Абай 

ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып, 
әуезді әндерін жырлап, театрланған 
қойылымдарын қойды. 9 сынып 
оқушылары Трегубенко Сергей мен 
Ефремов Юрий «Құнанбайдың Абайға 
таққан үш міні» үзіндісімен сахнаға 
шықты. Ақынның өнеге толы өмірінің 
бір сәтінен үзінді көрсеткен қойылым 
оқушылардың көңілінен шықты.

Кешті аудандық «Абай оқулары» 
сайысының «Сөз шебері» номинаци-
ясы бойынша  2 орын алған 7 сынып 
оқушысы Бердюгина Мария,   «Әнші 
бұлбұлдар» номинациясы бойынша 2 
орын алған 9 сынып оқушысы Хому-
това Татьянамен қосылып  Абайдың 
«Көзімнің қарасы»  әнін  шырқап әсем 
дауыстарымен  көрермендерге шаттық 
көңіл сыйлаумен жалғастырды. 

  Мектеп оқушылары тақырып ая-
сында Абай өлеңдерін жатқа айту, 
мәнерлеп оқу шеберліктерін көрсетіп, 
көрермендерді өнерлерімен тәнті етті. 
Оқушылар Абай өмір жолынан бейне-
фильмдер қарап, үнтаспадан өлеңдерін 
тыңдады. 

Ұлы ақынның адамзатқа 
қалдырған сарқылмас мол мұрасы 
тыңдаушылардың құлақ құрышын 
қандырды.  

Абай  өз шығармаларын тек ана 
тілде жазса да, әуені мен әуезі жан 
баураған әндерін аударудың қажеті  
жоқ, ақынның  әуенімен берілген жүрек 
сезімі  әр ұлт өкілінің жанынан орын 
табады. Қара сөздері – тұнып тұрған 
ақыл, парасат, даналық кені , адам-
ды терең ойға жүгіндіріп, сезімнің 
кілтін баса біледі. Ақын  өмір жолы 
қиын болғанмен, шығармаларында 
өз тұсындағы қазақтың қоғамдық 
өмірін, халық тіршілігінің шытырман 
шындығы терең де көркем бейнеленген.  
Ақын өмірінен, шығармашылығынан 
танымды мәліметтер алып, әңдері, қара 
сөзін тыңдаған көремендер риза болып 
тарқасты.

Ж.Н.Куйкентаева 
Мичурин негізгі орта мектебінің 

қазақ тілі мен қазақ әдебиеті  
мұғалімі. 

«Өлді деуге бола ма, 
ойлаңдаршы, өлмейтұғын 
артына сөз қалдырған»!

КАНИКУЛЫ БЕЗ СКУКИ!!!
Ярко и весело начался 

сезон осенних каникул в 
Центральной детской би-
блиотеке  г.Абай. Для перво-
классников школы-гимназии 
№10 прошел осенний круиз 
по библиотеке «Кереметке 
толы кітапхана. Библиоте-
ка, полная чудес», где они 
встретились с героем сказки 
- Незнайкой. Путешествие в 
волшебный мир чтения на-
чалось  со сказки о книжках, 
тем самым сразу настроив 
детей на  встречу с прекрас-
ным. С помощью задорного 
Незнайки дети познакоми-
лись с интересными книгами 
и разнообразными  журнала-
ми, узнали о чудесах библиотеки, запомнили  правила пользования библиотекой. 
И, конечно же, поиграли в игру «Сказочная деревня» и в один голос отвечали на 
вопросы викторины «Загадки о сказочных героях». Все эти тайны книжного мира 
им открыли библиотекари Жукова И.С.  и  Оспанова А.С. в образе Незнайки. 

 В конце мероприятия дети пришли к выводу: «Кто много читает, тот пятерки 
получает!».После такой увлекательной встречи в Центральной детской библиоте-
ке стало на 18 преданных читателей больше!!!

А.С.Оспанова, 
библиотекарь ЦДБ
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- Қазына Оразалықызы, Абай 
қаласында «Аққу бөбекжай» КМҚК-да 
тіл саясатын насихаттаудағы көптілді 
білім беруді енгізуді ұйымдастыру 
жұмыстары қалай болып жатыр?

- Мемлекетімізде білім беру жүйесін 
жетілдірудің негізгі мақсаттарының бірі – 
үш тілді енгізу, яғни жеткіншек ұрпақтың 
үш тілде – қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде сөйлеулері. Жаңа тілдік 
саясаттың жолы Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан – 2050 стратегиясы» Жолда-
уында: «Қазіргі таңда біздің балалардың 
қазақ тілімен қатар, орыс және ағылшын 
тілдеріне үйренулеріне жағдайлар жасап 
жатырмыз»-деген болатын. 

«Аққу» бөбекжайында 
тәрбиеленушілерге үш тілді үйрету 
жұмыстары яғни, көптілді білім беруді 
енгізу 2008 жылдан жастап жүзеге асуда. 
Тәрбиеленушілерге қазақ тілі, орыс тілі 
және ағылшын тілдерінде білім мен тәрбие 
беріп жатырмыз.

- Бөбекжайдағы қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл мәртебесіне сай қызмет 
етуін қамтамасыз ету бағытында 
қандай шаралар жүзеге асырылуда?

- «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте» - деп Қадыр атамыз айтқандай, 
қазақ тілін білу-өзің өмір сүріп отырған 
мемлекеттің халқын, салт-дәстүрін,тілін 
құрметтеу болып табылады. Егеменді 
еліміздің талабына сай мемлекеттік 
тілді меңгерту, оқыту, қазіргі заманға 
сай білімді де, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу 
әрбір педагогтың алдында тұрған 
міндет деп білемін. Біздің бөбекжайда 
тәрбиеленушілердің ана тілге деген 
сүйіспеншілігін арттыру, мемлекеттік 
тілге деген құрмет, тіл мәртебесін биікке  
көтеру жұмыстары жақсы қолға алынған.
Тек қана Тілдер мерекесі қарсаңында ғана 
емес, күнделікті ұйымдастырылған оқу 
іс-әрекетінде, мерекелік ертеңгіліктерде, 
отбасылық сайыстарда, ата-ана-
лар жиналысында қызықты ойындар 

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ТІЛ 
САЯСАТЫНЫҢ БҮГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ

ұйымдастырылып мемлекеттік тілде 
жүргізіліп жатады. Қазақ топтарын-
да тәрбие алып жүрген өзге ұлт бала-
лары қазақ тілінде жақсы сөйлейді.
Тәрбиеленушілер мен ата-аналардың   
қазақ тіліне деген қызығушылығы өте 
жоғары. Қазақ топтарына өзге ұлт өкілдері 
балалары сұраныспен келеді. Біздің 
бөбекжайдан қазақ мектебінде білім алып 
жатқан өзге ұлт балалары да баршылық. 
Соның бір дәлелі Абай қаласындағы 
А.Құнанбаев атындағы №5  мектеп-гим-
назияда білім алып жүрген Полосухина  
Александра, бұл күнде оқу озаты. Әрине, 
бұл осы бөбекжайда жұмыс жасап жүрген 
педагогтардың жемісі деп білемін. 

- Үштілділікті кішкентайынан ба-
стап жетілдіру, меңгерту мәселесіне 
қалай қарайсыздар және осы бағыттағы 
жұмыстарыңыз қалай орындалып жа-
тыр?

- Үш тілде оқыту заман талабы. 
Жас ұрпақтың білім кеңістігінде  еркін 
самғауына жол ашатын, әлемнің ғылым 
құпияларына үңіліп, өз қабілетін таныту-
ына мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі ең ба-
сты қажеттілік. Бір жағынан қарағанда 4-5 
жастағы балаға ол ауырлық етеді, екінші 
жағынан балаларды бір тілмен шектеу – 
дәл қазіргі елу елдің қатарына енеміз деп 
отырған уақытта дұрыс емес. Ең алды-
мен балаға мемлекеттік тілді меңгертуіміз 
керек. Біздің бөбекжайда Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандар-
ты 23.08.2012 ж.№1080 талаптарына сай 
мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі және 
облыстық Эксперт Кеңесінің төрағасы 
С.Қонтаевтың бекітуімен «Ағылшын тілін 
үйренейік» бағдарламасы вариативтік 
компанент бойынша оқытылуда. Орыс 
тілі мен ағылшын тіліне арналған қазіргі 
заман талабына сай компьютерлер-
мен жабдықталған жеке кабинет бар. 
Тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктеріне 
қарай  оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін 
қолданып, білім беріп отырған арнайы ма-

мандармен қамтамасыз етілген. Қазіргі ба-
лалар алғыр, ойы зерек,  ағылшын тілін тез 
меңгеріп алады. Мерекелік ертеңгіліктерде 
тақпақтар, ертегілерден көріністер 
көрсетіп жатады.

- Мектепке дейінгі мекемеде 
тіл дамыту жұмыстарын жүргізу 
ерекшеліктері, тіл игертуде  тиімді әдіс-
тәсілдердің қолдану барысы туралы ай-
тып өтсеңіз?

- Қазіргі заманғы балалар жоғары 
ақпарат тоғысында өмір сүруде. Олармен 
жанды қарым-қатынасты теледидар мен 
компьютер алмастырады, бұл мектепке 
дейінгі жастағы баланың белсенді сөздерді 
қолдануына кері әсерін тигізеді. 

Орыс халқының ұлы педаго-
гы  К.Т.Ушинский: «Балаға таныс емес 
бес сөзді үйретсең, ол сол сөзді үйрену 
үшін ұзақ қиналады, ал осындай таныс 
емес жиырма сөзді суреттер арқылы 
көрсетсең, ол оны тез қағып алады»-
деп,  айтқандай, көрнекі материал басқа 
құралдарға қарағанда  оңай игеріледі. 
Осындай құралдардың бірі– мнемотабли-
ца, сызба түрінде ұсынылған моделдеу-
көрнекілігі. «Мнемотехника» және 
«Мнемоника» сөздері-есте сақтау техни-
касы деген мағынаны білдіреді. Моделдеу-
көрнекілігі-балалардың байланыстыра 
сөйлеу қабілетін дамытады және сол тірек 
сызбаға сәйкес сөйлем құрай отырып 
сөздік қорлары дамиды. Мұнан басқа ойын 
технологиялары, баламен әңгімелесу, 
әңгімелесуден соң балаға сол оқиғаға 
байланысты әдеби шығармалар оқып 
беріп, тыңдату,сонымен бірге театр өнері. 
Жақында балабақшамызда әрбір топтар 
арасында «Қуыршақ театры бұрышы» 
сайысы өтті. Мақсатымыз, біріншіден 

тәрбиеленушілерді  ертегі кейіпкерлерін 
сомдай отырып, бір-бірімен ауызша сөздік 
қарым-қатынасқа түсіру, мемлекеттік тілде 
еркін сөйлеуіне  жағдай жасау, екіншіден 
түрлі халықтардың ертегілерімен таны-
стыру. Мұның барлығы балабақша тыны-
сы барысында іске асуда.

- Орыс топтарындағы қазақ тілін 
оқыту мәселесі қалай болып жатыр, 
қандай өзекті проблемаларыңыз бар? 
Қажетті құрал-жабдықтармен, матери-
алдармен қамтамасыз етілуі қалай?

- Біздің бөбекжайда 7 топ мемлекеттік 
тілде,1 топ орыс тілінде білім мен тәрбие 
беруде. «Бала неғұрлым кішкентай бол-
са, соғұрлым оның 2 тілді игере алу 
мүмкіншілігі арта түседі» деген қағида 
негізінде бөбекжайдағы орыс тобы бала-
ларына мемлекеттік тілді игерулеріне көп 
көңіл бөлеміз, ата-аналармен жұмысты 
жақсы қолға алғанбыз.Қазақ тілі ма-
маны тәрбиеленушілерді ұлттық салт-
дәстүрімізбен, әдет-ғұрыпымызбен 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті бары-
сында, мерекелерде таныстырып, ұлттық 
құндылықтарға, қазақ тілінде еркін 
сөйлеулеріне  деген қызығушылықтарын 
оятуда. Ал өзекті проблемаға келетін 
болсам,  ата-аналардың барлығы бірдей 
қызығушылық танытса. Бөбекжайда эт-
нопедагогика кабинеті бар, онда ұлттық 
құндылықтарымызды дәріптейтін құрал-
жабдықтар, материалдармен толық  
қамтамасыз етілген.

- «Аққу»  бөбекжайында алдағы 
уақыттағы мемлекеттік тіл саяса-
тын насихаттауға арналған қандай 
жоспарларыңыз бар? 

- Сол тілменен махабатқа тіл қаттым,
Сол тілменен талай гүлді жырлаттым.
Сол тілменен сәбилерді сөйлеттім,
Талайлардың көз жастарын 

құрғаттым... деп қазақтың ұлы 
ақындарының бірі С.Мәуленов 
жырлағандай, қазақтың атадан балаға 
мұра болып келе жатқан салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып, тілі мен діні – сарқылмас 
байлық. Осы сарқылмас байлығымызды 
тәрбиеленушілердің бойына дарыту, келе-
шекте облыстық,қалааралық тілді насихат-
тайтын сайыстарға тәрбиеленушілерімізді 
көбірек қатыстыру, өзге ұлт балаларының 
яғни түлектеріміздің қазақ мектептерінде 
мемлекеттік тілде білім алуына ата-
аналарды көбірек тарту жұмыстарын 
жандандырсақ деп отырмыз.

Эльмира Есембайқызы
Абай ауданының ішкі саясат,  

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
ММ-сі

Бүгінде қоғамда Елбасы жариялаған бес халықтық реформаны жүзеге 
асыру мақсатында қабылданған «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарынан 
туындайтын міндеттерімен қоса «Мәңгілік ел» патриоттық актісі қызу 
талқылануда. Қазіргі кезең - ұлт пен тіл тағдыры, болашағы үшін шешуші 
кезең. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясымен бірге қазақ тілі де даму мен өрістеуге 
жаңа мүмкіндіктер алды. Мәселен, біздің осы уақытқа дейін тіл саясатын 
жүргізуде қолданып келген әдістемеміз қаншалықты тиімді? «Тәрбие басы – 
тал бесік» демекші еліміздің болашақта тізгінін ұстар бүлдіршіндермен қай 
бағытта жұмыс жасалып жатыр? Осы сұрақтар төңірігінде қаламыздағы 
«Аққу» бөбекжай-балабақшасының әдіскері Қазына Оразалықызымен 
сұхбаттасқан едік.
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Государственная молодежная политика в Абайском районе реализуется в соответствии с Конституцией республи-
ки Казахстан, Законом  «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от 9 февраля 2015 года 
и концепцией государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в 
будущее».

Для проведения системной работы, центром составлен план по работе с молодежью Абайского района. План 
включает в себя 15 направлений и 145 подпунктов. Об этом и многом другом в интерью с директором КГУ «Центр по 
работе с молодежью Абайского района» Думаном Тусеновым.

КТО, ЕСЛИ НЕ МОЛОДЕЖЬ?ИНТЕРВЬЮ
- Думан Максатович, как вы оце-

ниваете уровень молодежной актив-
ности в нашем районе?

- В Абайском районе живет активная 
и талантливая молодежь. Об этом можно 
судить по участию школьников и студен-
тов в различных конкурсах и смотрах.  

В этом году в целях патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
организованы такие мероприятия, как 
«Факел Победы» к 70-летию великой 
даты,  автопробег, велопробег, акции и 
викторины  для прохожих с участием во-
лонтеров ко Дню Государственных сим-
волов РК. Постоянно проводится акция  
«Ардағым-Ардагерім» по оказанию по-
мощи в быту ветеранам ВОВ, тружени-
кам тыла и пожилым людям. 

Молодежным центром проводятся 
экологические акции и агитационные 
кампании по вовлечению населения в 
мероприятия по санитарной очистке и 
озеленению.

Нами организована благотворитель-
ная акция «Спеши творить добро!» в 
помощь детям из малообеспеченных 
семей. По инициативе молодых пред-
принимателей поселка Топар была про-
ведена акция «Ради будущего» для детей 
из детских домов в городе Сарань и в 
Осакаровском районе. 

Молодежь Абайского района не оста-
лась в стороне от людей, пострадавших 
от паводков. Собранные вещи раздали 
пострадавшим сел Коксу, Курма, Есен-
гельды, Сарепта. 

Проводятся мероприятия для укре-
пления здоровья молодежи. Ведется ра-
бота по популяризации национальных 
спортивных игр.

В рамках профилактической рабо-
ты по предотвращению религиозного 
экстремизма в селах Абайского райо-
на прошли 9 встреч с молодежью. Для 
членов молодежной информационно-
пропагандисткой группы проведены 
обучающие семинары по обеспечению 
свободы вероисповедания и предупреж-
дению религиозного экстремизма в 
молодежной среде. Перед молодежью 
открыты большие перспективы и воз-
можности. Естественно, что у молодежи 
своего времени есть свои цели, есть но-
вые тенденции, к которым она стремит-
ся. Буквально несколько лет назад мы не 
могли предположить, что флэшмоб ста-
нет одним из направлений деятельности. 
Сегодня же это, на мой взгляд, проявле-
ние свободы и творчества молодежи, и 
никто ее в этом не ограничивает. И если 
раньше молодежь выходила с пикетами 
и митингами, то сегодня флэшмоб стал 
достойной заменой. Молодежь активна, 
поэтому ее мнение учитывают и при 
принятии решений. К нам прислуши-
ваются, на мой взгляд, это важно, ведь 
у молодежи каждого времени есть свои 
особенности.

- Прокомментируйте понятие "мо-
лодёжная политика"? 

- Главная задача государственной 
молодежной политики – это создание 
социально-экономических условий для 
деятельности молодежи, для ее раз-
вития в обществе. Это многофункцио-

нальная политика, которая охватывает 
людей в возрасте от 14 до 29 лет, где 
необходимо учитывать интересы моло-
дых. Кроме того, под словом "политика" 
подразумевается деятельность специ-
ализированных учреждений, комитетов, 
организаций. Молодежная политика 
– это и интегрирование отдельных про-
грамм и направлений. Программа разви-
тия Абайского района предусматривает 
реализацию двух задач по достижению 
цели – это «доля молодежи, участвую-
щей в деятельности молодежных орга-
низаций» и «количество трудоустроен-
ной молодежи». На сегодняшний день 
в молодежных организациях, таких как 
ДЮО «Жас Кыран», «Жас Улан»,  МОО 
«Жас Даурен», МК «Жас Отан» состоят 
5804 человека. В настоящее время ве-
дется работа по созданию молодежного 
объединения в поселке Топар.

- Как считаете, важно ли приобще-
ние молодежи к ведению бизнеса? И 
как обстоит вопрос с трудоустрой-
ством?

- Мы озадачены прежде всего вопро-
сами создания условий для того, что-
бы каждый молодой человек был вос-
требован. Он должен чувствовать себя 
нужным своей стране, он должен иметь 
свое дело. Бизнес рассматривается не 
как способ получения денег, а как образ 
жизни. Это когда человек может реали-
зовать свои способности и умения в пол-
ной мере.

На сегодняшний день за содействием 
в трудоустройстве в органы занятости 
обратились 752 человека в возрасте от 16 

до 29 лет. Из них трудоустроено 
665 человек. Одним из способов 
содействия занятости молодежи 
является участие в республикан-
ской программе «Жасыл Ел».

- В чём вы видите свою роль 
как директора, какие задачи 
перед собой ставите?

На мой взгляд, основная моя 
задача – объединение и сплоче-
ние молодежи, потому что толь-
ко слышащие друг друга люди, 
смотрящие в одном направлении, 
видящие одну и ту же проблему 
с разных сторон, может продук-
тивно работать и предлагать ре-
альные решения. Причем важно 
не только вносить предложения, 
но и реализовывать их. Также 
моя задача – создание благопри-
ятной атмосферы, чтобы каждая 
наша встреча, каждое мероприя-
тие было торжественным момен-
том, чтобы мы чувствовали, мо-
жет это и громко сказано, свою 
миссию. Все мы непохожие, с 
разными идеями и инициатива-
ми, мне важно, чтобы мы работа-

ли все вместе и реально реализовывали 
те предложения, которые мы вносим.

- Сейчас вы занимаете должность 
директора центра по молодёжной по-
литике. Вам нравится ваша работа? 
Что вас привлекает в ней?

-Мне нравится общаться  с очень 
интересными людьми, особенно с моло-
дёжью. Благодаря  молодежным инициа-
тивам и идеям, мы осуществляем наши 
планы. 

- Как вы можете охарактеризовать 
нынешнюю молодежь города Абай? 

-Я люблю молодежь, она у нас трудо-
любивая и умная, каждое поколение ста-
новится все умнее и интереснее. Лучшая 
молодежь- это у нас в районе, потому 
что благодаря ей, мы добиваемся высо-
ких результатов.

Молодёжная работа даёт детям и 
молодым людям возможность к само-
стоятельной организации учёбы и дея-
тельности. Они могут учиться и прак-
тиковать участие в жизни в обществе и 
участвовать в формировании своего бу-
дущего и окружающей среды. Принимая 
во внимание ожидания, связываемые с 
молодёжной работой, она должна по-
следовательно исходить из жизненного 
мира, представлений молодых людей. 
Молодым людям должны предостав-
ляться услуги молодёжной работы, не-
обходимые для содействия их развитию. 
Молодёжная работа должна ориентиро-
ваться на непосредственную жизнен-
ную ситуацию молодых людей, и они 
должны участвовать в ней. Таким обра-

зом, молодые люди имеют возможность 
оказания непосредственного влияния на 
процессы принятия решения и одновре-
менно политическая жизнь становится 
прозрачной для них. В целях вовлече-
ния сельской молодежи в реализацию 
государственной молодежной политики 
и формирования единой организацион-
ной молодежной структуры ежегодно 
проводится  районный форум сельской 
молодежи. В текущем году он прошел 
под названием «Болашаққа жол!». Были 
проведены семинары-тренинги на тему 
«Лидер третьего тысячелетия», «Само-
мотивация». Проведен конкурс пре-
зентаций проектов на лучшую идею по 
проведению активного досуга на селе с 
вовлечением наибольшего количества 
молодежи.

- Напоследок, расскажите о планах 
на ближайшую перспективу?

 - Как правило, деятельность мо-
лодежных организаций расширяется 
в глубь. В настоящее время наша цель 
– активно развиваться и расти. Сохра-
нение баланса качества и количества  в 
молодежном секторе не такая простая 
задача, но это крайне важно. Касатель-
но конкретных планов, то мы взяли курс 
на развитие человеческих ресурсов, и в 
этой сфере количество наших проектов  
будет только увеличиваться. Одновре-
менно с этим, в этом году будет уделе-
но особое внимание важным вопросам, 
указанным в молодежной политике. 

Дорогая молодежь Абайского рай-
она! Если вам не безразлична судьба 
нашей страны,  если вы хотите не оста-
ваться в стороне и строить светлое буду-
щее, мы готовы оказать вам поддержку в 
реализации ваших планов и идей. Самое 
главное, что я хочу сказать молодежи: 
Ваша жизнь в Ваших руках, Вы сами 
строите свою судьбу. Пробуйте себя в 
различных сферах деятельности, дерзай-
те. Даже если у вас что-то не получается, 
это все равно хорошо, потому как вы по-
лучаете бесценный опыт, и в следующий 
раз сделаете по-другому. Самое главное 
в современной жизни это найти себя, 
выбрать верную дорогу, найти такое за-
нятие, которое приносит удовлетворе-
ние, вдохновение и желание работать. 
Мы готовы Вам помочь в любых вопро-
сах! Мы готовы Вас выслушать, при-
нять вашу инициативу и реализовать ее. 
Я уверен в молодых людях, живущих в 
нашем городе! У них большое и светлое 
будущее. Мы ждем вас по адресу: город 
Абай, улица 10 лет Независимости РК, 
дом 34 (здание «НурОтан») тел: 49807

Марина УТКИНА

«ЖАСТАР-ЖАСТАРҒА» МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
АБАЙСКИЙ РАЙОН

На прошлой неделе в Доме культуры 
проведены мероприятия в рамках деятель-
ности «Информационно-культурного ка-
равана «Жастар-жастарға», посетившего 

Абайский район. Мероприятие организо-
вано в рамках социальной кампании «Мы 
- одна команда!». 

Проходит акция по инициативе област-
ного управления внутренней политики, ГУ 
«Центр молодежных инициатив Караган-
динской области» и общественного объеди-
нения «Граждане Казахстана». 

 Началась работа с проведения пленар-

ного заседания, в котором приняли участие: 
исполнительный секретарь молодежного 
крыла «Жас Отан» Карагандинского област-
ного филиала партии «Нур Отан» Нуржан 
Жетписбаев, директор центра молодежных 
инициатив Карагандинской области Акжол 
Курмансеитов, молодежь, учителя и учащи-
еся района. В ходе бесед с представителя-
ми поколения next затрагивались вопросы 
профилактики религиозного экстремизма и 

правонарушений среди молодежи, форми-
рования здорового образа жизни, обсужда-
лись проблемы сельской молодежи.

Это ежегодный караван. Акция, по сло-
вам инициаторов, дает свои плоды, ведь 
уровень патриотизма молодежи растет из 
года в год.

«Молодежный культурный караван тра-
диционно отправляется в села. Главная цель 
- разъяснение 
задач, постав-
ленных Главой 
г о с у д а р с т в а 
Н у р сул т а н ом 
Назарбаевым  в 
Программной 
статье «Соци-
альная модер-
низация Казах-
стана: Двадцать 
шагов к Обще-
ству Всеобщего 
Труда», - сказал 
исполнитель -
ный секретарь 

МК «Жас Отан» Нурлан Жетписбаев. По 
завершении работы Каравана участники 
обменялись мнениями и предложением о 
проведении подобных информационно-ме-
тодических рейдов, касающихся актуаль-
ных вопросов социальной и правовой сфер 
жизни подрастающего поколения.

Марина УТКИНА
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Город, дружественный 
к ребенку

В прошлую пятницу в городе Абае состоялся круглый стол, посвященный проекту 
«Город, дружественный к ребенку». В его проведении приняли участие заместитель 
начальника департамента образования Карагандинской области Ахметкаримова 
Гулжан, представители многих районов Карагандинской области. Участники обме-
нялись мнениями касательно проекта, делились друг с другом опытом.

 Абайский район присоединился к меж-
дународной инициативе и имеет статус «Го-
род, дружественный к ребенку» с 2011 года. 

Реализация проекта «Город, дружествен-
ный к ребенку» в городе Абай началась с 
подписания меморандума о сотрудничестве 
между Акиматом района и Комитетом по ох-
ране прав детей Министерства образования 
и науки РК, в котором определены задачи 
государственных органов, общественных 
объединений, НПО и других заинтересован-
ных организаций, направленные на созда-
ние равных возможностей для реализации 
прав детей и подростков. Заключен Мемо-
рандум о достижении целевых показателей 
и конечных результатов в сфере образова-
ния между Управлением образования Кара-
гандинской области и акиматом Абайского 

района на 2014-2016 г., в котором отражены 
мероприятия по улучшению положения де-
тей и молодежи в районе.

 Постановлением акимата Абайского 
района создан Координационный Совет 
по реализации инициативы «Город, друже-
ственный к ребенку». Проводится работа 
по популяризации проекта и привлечению 
населения к участию в его реализации. Ра-
ботают телефоны доверия в райОО, акима-
те района и аппарате акима города, школах, 
Центре по работе с молодежью, Центре под-
держки семьи. Приоритетными направле-
ниями деятельности местной исполнитель-
ной власти по реализации проекта «Абай 
- город, дружественный к ребенку» можно 
назвать мероприятия по улучшению и без-
опасности жилой зоны в городе: освещение 
улиц, дворов, строительство остановок, от-
крытие площадок для отдыха, фонтанов и 
многое другое.

 С целью безопасности детей, пред-
упреждению их травматизма вблизи школ 
установлены «лежачие полицейские», пе-
шеходные дорожки, знаки, ограничиваю-
щие скорость и запрещающие въезд автома-
шин на территории школ. 

 Одним из принципов проекта «Город, 
дружественный к детям» является принцип 
участия детей в общественной жизни. Сей-
час проходит выборная кампания в Детский 
маслихат Абайского района, в состав кото-
рого войдут представители всех средних 
школ, колледжей района. Эмблема, разра-
ботанная участниками детского маслихата, 
размещается в оформлении всех мероприя-
тий и документах по проекту «Город, дру-
жественный к ребенку». Члены детского 
маслихата стали инициаторами проведе-
ния конкурса проектов по благоустройству 
школьных территорий «Экошкола встречает 
ЭКСПО-2017», в реализации которых при-
няли активное участие. После мониторинга 
эссе «Если бы я был акимом района», про-
веденного детским маслихатом, аким райо-
на и маслихат, рассмотрев пожелания детей, 
выделили средства на открытие роледрома, 
открытого бассейна. Открыто детское кафе. 
Детская музыкальная школа г. Абай реорга-
низована в Детскую школу искусств, откры-
ты отделения ИЗО и хореографии.

Совместно с Центром по работе с моло-
дежью, Абайским многопрофильным кол-
леджем, организуются массовые соревно-
вания во дворах микрорайонов, фестивали, 
различные акции, а также проводятся кру-
глые столы, дебаты по различным пробле-
мам, интересующим подростков. 

Большое внимание уделяется в городе 
созданию равных условий для всех детей 
по получению дошкольного и школьного 
обучения и воспитания. Для создания эф-
фективной системы помощи детям с огра-
ниченными возможностями, решения про-
блем, связанных с их воспитанием, уходом, 
организацией их быта и досуга, обучения 
трудовой и профессиональной подготовки 
было организовано отделение социально-

п е д а г о г и ч е -
ской помощи 
на дому детям 
с ограниченны-
ми возможно-
стями. С целью 
профилактики 
и предупрежде-
ния суицидаль-
ного поведения 
среди подрост-
ков проводятся 
встречи мобильной группы работников об-
разования, в состав которой входят медики, 
психологи, заместители директоров школ 
по воспитательной работе, с родителями 
учащихся. Организации образования рай-
она принимают активное участие в акциях 

«Детство без жестокости и насилия», «Чи-
стый город», «Мы - за здоровое поколение», 
«Сделай правильный выбор». 

 Традиционным стало проведение «Сле-
тов отцов», «Дня семьи», «Дня опекуна», 
«Дня призывника», «Ярмарок вакансий».

 В октябре 2015 года был запущен кон-
курс среди учащихся школ на лучший про-
ект оформления сайта «Города дружествен-
ного к детям» и лучший групповой проект 
на оформление детской игровой площадки 
по месту жительства.

 Районный орган опеки и попечитель-
ства координирует работу по защите прав и 
интересов несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, оставших-
ся без попечения родителей. На заседаниях 
Советов профилактики правонарушений 
в организациях образования, комиссии по 
делам несовершеннолетних ежемесячно 
рассматриваются материалы о воспитании 
в семьях детей, совершивших правонару-
шения и склонных к совершению правона-
рушений, заслушиваются отчеты о работе 
социальных педагогов и общественных 
инспекторов по защите прав несовершен-
нолетних. 

 В целях обеспечения безопасности 
детей в школах установлено видеонаблю-
дение. Абайским отделом образования 
совместно с Абайским районным узлом 
телекоммуникаций планируется проведе-
ние мероприятий с целью информирования 
родителей о существующих мерах защиты 
детей и подростков от негативного воздей-
ствия сети Интернет, нежелательного воз-
действия опасных сайтов, пропагандиру-
ющих экстремизм, религиозные течения, 
азартные игры, наркоманию, порнографию, 
хакерство, суицид и другие опасные для со-
циума направления. 

 Возрождается шефство предприятий, 
фермерских хозяйств над школами и ДДУ. 
Так, фермерское хозяйство «Астра-Агро» с. 
Коксун приобрело комплект мебели для 1 
класса с казахским языком обучения, когда 
школа была реорганизована в смешанную, 
10 комплектов лыж и лыжных ботинок для 
укрепления материальной базы спортив-
ного зала, более 10 лет выплачивает сти-
пендии учащимся, победивших в конкурсе 
«Лучший ученик года» в различных номи-
нациях и отличникам школы, летом выделя-
ет ежегодно 20 путевок в загородный лагерь 
самым активным членам ученического са-
моуправления. Для детского сада с. Коксун 
«Астра-Агро» выделяет картофель и овощи, 
благодаря чему снизилась стоимость за пи-
тание детей в саду.

 Реализация проекта «Город, друже-
ственный к ребенку», в Абайском районе 
осуществляется при тесном взаимодей-
ствии акимата Абайского района, Отдела 
образования, Совета ветеранов, районного 
филиала партии «Нур Отан», Молодежного 
крыла партии «Нур Отан» и других заинте-
ресованных организаций. 

Соб.корр.

АБАЙДЫҢ ӘНІН ОРКЕСТР 
СҮЙЕМЕЛДЕЙДІ

Байғара Сәдуақасов - 1961 
жылы 7- желтоқсанда Жезқазған 
облысы Рудный кентінде дүниеге 
келген. 1977 жылы сол Рудный 
елдімекеніндегі №7-орта мектептің 
8-сыныбын  бітіріп, Жезқазған 
қаласындағы музыка училишесіне 
оқуға түседі. 1981 жылы осы оқу 
орынын тәмамдап, Құрманғазы 
атындағы Алматы Мемлекеттік 
консерваториясына оқуға бара-
ды. 1986 жылы Алматыдағы осы 
айшықты оқу орынын «қылқобыз» 
мамандығы бойынша аяқтап 
шығады.  Ұзақ жылдар Жезқазған 
музыкалық колледжінде ұстаз, 
Тайжан Қалмағамбетов атындағы 
қалалық филормониясында 
жеткешілік қызметтер істеген. 
2014 жылдан бері қызметін облыс 
орталығына ауыстырған.

1985 жылы Мәскеу қаласында 
өткен бүкілдүниежүзілік жастар 
мен студенттер фестивалінің ди-
пломанты, сол жылы Алматы 
қаласында өткен шығармашылық 
жастардың «Жігер» фестивалінің 
лауреты. Бінеше республикалық, 
халқаралық байқаулардың 
жүлдегері. Облыс әкімінің «Алтын 
қобыз» сыйлығының иегері, ҚР 
Мәдениет қайраткері.  

Абай ауданы азық-түлік, көкөніс өндіруден алда келе жақан ауданның 
бірі. Бізде сонау зобалаң жылдардың жиынтығынан құрылған ұлттар 
достығы жоғарғы дәрежеде. Сондықтан Ассамблея бізде атам заманнан 
келе жатқан тамырлық дәстүр. Жекленген ұлттардың орталықтары жұмыс 
жасайды. Өткен жылғы наурыз айынан бері Абай ауданы мәдениет үйі са-
ханасында қазақтың халық аспаптар ансамблі бой көрсете бастады. Бой 
емес, Құрманғазы, Тәттімбет, Дайрабай мен Қойлыбайлардың күйі тірідей 
тыңдалып, той көрсете бастады. Осы оркестрдің құрылуына септігін 
тигізіп, дамуына дем беріп жүрген ансамбльдің жетекшісі, дирижері Байғара 
Сәдуақасов ағамызға бірнеше сауал қоған болатынбыз.

Р.Н:-Байғара аға, өнер саласында, 
оның ішінде ән мен күйдің кеңсітігі 
саналатын Сарыарқаның өндірісті 
де өнерлі мекенінде еңбек етіп жа-
тырсыз, ұлттық өнердің бағыты 
қалай?

Б.С: Мен өткен жылы Жезқазған 
қаласынан Қарағанды облыстық 
Қали Байжанов атындағы концерттік 
бірлестік жанындағы «Арқа сазы» 
фольклорлық ансамблінің көркемдік 
жетекешісі боп келдім. Қазір 
бұрынғыдай емес, ұлттық өнерге 
ынта ерекше. Өткен жылы сол «Арқа 
сазының» он жылдығын атап өттік. 
Өнер сапарлары мен концерттер ара-
сында осы Абай ауданы мәдениетімен 
араласып, шынайы өнерге шыңдау ба-
рысында бағыт-бағдар береміз.

Р.Н:Байеке, халық аспаптар 
оркестрі біздің ауданда қашаннан 
бері бар?

Б.С: Аты дардай аудан, Абайдың 
атымен аталады. Абай- ұлттың ой-сана, 
қайрат-жігер, өнер мен өнеге ғой. Содан 
аудан әкімдігі мен мәдениет бөлімінің 
демеуі арқылы осындай оркестр ашу-
ды көздедік. Аспаптар мен киімдер де 
қолдау мен көмектің арқасында тез жи-
налды.

Р.Н: Оркестр құрамында қанша 
адам бар? Қандай аспаптар бар?

Б.С: Өнер ұжымында бүгінде 20-ға 
жуық адам бар, олар маңайдағы ауыл-
дардан, Топар кенті мен Абай қаласынан 
жинақталған өнерпаздар. Нотаны 
меңгергендері де табиғи құймақұлақ 
жерлестеріміз де бар.Біздің оркес-
трде қазақтың халық аспаптарының 
бәрі бар; Қылқобыз, сымқобыз, 
шаңқобыз,домбыра, бас домбыра, сыр-
най, саз сырнай, асатаяқ,дауылпаз, 
тайтұяққа дейін бар.

Р.Н: Қазақтың дархан даласы 
әнге бай дейміз. Сонда да қандай 
шығармалармен халықтың құлақ 
құрышын қандырып жүрсіздер?

Б.С: Біздің ашылған кезіміз 2015 

жылдың 25 ақпаны, әлі толықтырылады, 
жинақталады ғой. Оркестр репертуа-
рында халықтың ән-күйлері, халық ком-

пазиторлары мен бүгінгі сазгерлердің 
шығармалары, Абайдың әндері де 
орындалады. Сәтін салса, биылғы ба-
стамамен, келер жылғы Тәуелссіздіктің 
25 жылдығында өзге сахналардан да 
көрінетін боламыз.

Р.Н: Сәтін салсын, ендеше, ұлттың 

аманатын арқалаған өнер ұжымына ақ 
жол тілейміз!

Руслан Нұрбай
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Ауыл шаруашылығы күнімен! / С днем работников сельского хозяйства!

Құрметті агроөндіріс кешенінің 
жұмыскерлері!

Сіздерді шын жүректен кәсіби мерекелеріңіз - ауыл шаруашылығы күнімен 
құттықтаймыз!

Бұл мейрамның негізі қазақстандықтар өмірінде ерекше орын алады. Азық-түлік 
қауіпсіздігі мен тұрғындардың тіршілік ету деңгейі сіздердің ерен еңбектеріңіздің нәтижесі 
екендігі ешкімге дау туғызбайды. 

Ауыл шаруашылықтың  дамуы біздің еліміздің басты нысаны. Ресей, Беларусь 
елдерімен жасалған экономикалық интеграция, республикамыздың  Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруі, отандық агроөндіріс кешенінің бәсекеге қабілеттілігін көтеру түбегейлі 
бағытымыз.Сондықтан мемлекетіміздің ауыл өмірін заң жүзінде назарда ұстап отыр.

Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауы мен қамқорлығының 
арқасында агроөндіріс кешені деңгейлі даму үстінде. Жыл сайын бұл салаға аз қаржы 
құйылып жатқан жоқ, осылайша ауылдың экономикасы мен әлеуметтік жағдайы жақсарып, 
өмір сүрудің жеткілікті бейнесі қалыптаспақ.

Жер еңбегімен жұмыс жасау-көнеден бері адам баласы айналысып келе жатқан  
берекелі де ежелгі мамандық. Елдің экономикалық тәуелсіздігі, азаматтардың тұрмысының 
түзелуі, ұлт денсаулығы, бүгінгі және келешек ұрпақтың жағдайының жақсаруы, 
ауылшаруашылығы саласының тыныс-тіршілігіне тікелей байланысты.  

Біздің ауданның еңбекерлері Астана маңындағы азық-түлік белдеуі бағдарламасы бой-
ынша, Қарағанды облысынан келген өнім көрсеткішінде,  картоп жинау, көкөністер, ет-сүт 
өнімдері мен мал басының өсімі  жөнінде айтарлықтай абройға ие.  Бұл бағытта дәстүрлі 
жәрмеңкелерге қатысып, көпшілікке беделді болды.

Құрметті ауылдықтар! Сіздердің берекелі де бейнетті еңбектеріңіздің нәтижесімен 
біздің ел  негізгі--нан мен азық-түлік өнімдеріне мұқтаж емес. Өздеріңіздің жерге деген 
адалдықтарыңыз бен сүйіспеншіліктеріңіздің арқасында мемлекетіміз агроөндіріс кешенін 
дамытып, жаңа деңгейге шығармақ. Сіздердің жеңісті де, жемісті еңбектеріңіз үшін 
бағытталған шынайы алғысымызды қабыл алыңыздар. Баршаңызға мықты денсаулық, 
бақыт, береке, шаңырақтарыңызға шаттық, еліміздің шырайлы дамуы  жолындағы 
шаруаларыңызға сәттілік тілейміз!  

Абай ауданы әкімі                                               С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының хатшысы          Б.Цай

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сель-
ского хозяйства!

Этот праздник по праву занимает особое место в жизни казахстанцев. Это обусловлено 
тем, что от результатов вашего труда во многом зависит уровень жизни населения и продо-
вольственная безопасность страны.

Развитие сельского хозяйства является важным приоритетом для страны. Экономиче-
ская интеграция с Россией, Беларусью и вхождение республики во Всемирную торговую 
организацию ставят во главу угла повышение конкурентоспособности отечественного аг-
ропромышленного комплекса. Поэтому закономерным сегодня является пристальное вни-
мание государства к жизни села.

Благодаря вниманию и поддержке Президента страны Нурсултана Абишевича Назарба-
ева агропромышленный комплекс продолжает динамично развиваться. Ежегодно в отрасль 
вкладываются немалые средства, благодаря чему укрепляются экономика и социальная 
сфера села, создаются достойные условия жизни.

Работа на земле – это одна из древнейших и самых благородных профессий, которой 
люди занимаются во все времена.  От состояния дел в сельскохозяйственной отрасли не-
посредственно зависит экономическая независимость страны, благосостояние её граждан, 
здоровье нации, благополучие нынешнего и будущего поколений.

Труженики села нашего района в целях реализации программы продовольственного по-
яса вокруг Астаны вносят весомый вклад в повышение рейтинга Карагандинской области 
по сбору картофеля,  овощных культур, производству мясо-молочной продукции, росту по-
головья скота. Завоевали популярность у населения ставшие уже традиционными сельско-
хозяйственные ярмарки.

Уважаемые сельчане! Ваш благородный и кропотливый труд обеспечивает страну са-
мым главным – хлебом и продовольствием. Ваша безграничная преданность и любовь к 
земле позволяют агропромышленному 

комплексу страны развиваться и выходить на новый уровень. Примите нашу искрен-
нюю благодарность за ваш плодотворный труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, достатка в доме, новых трудовых успехов на благо нашего государства!

Аким Абайского района                                С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата  Б.Цай

Бейсенбі күні аудандық мәдениет 
үйінде «Ауыл – елдің тынысы» атты 
ауылшаруашылық күніне арналған 
дәстүрлі салтанатты шара өтті. Мәдениет 

үйінің кіреберісінен әр ауылдық округтің 
өндірілетін азық – түліктерін осы шараға 
байланысты әсем жабдықталған көрмелер 
ұйымдастырылды. Бұл кәсіби мерекелік бас 
қосуға аудан басшылары, ауылшаруашылық 
саласында еңбек сіңірген ауыл азаматтары, 
жеке шаруа қожалықтардың иелері, осы 
шаруашылықтардың мамандары, комбайн-
шылар, механизаторлар, малшылар,соның 
ішінде жас мамандар, сонымен қатар 
ауылшаруашылығы қызметінің еңбек 
ардагерлері қатысты. Мерекелік шараның 
мақсаты еңбек адамына деген құрмет, 
шаруашылық адамдарының  бейнесін 
кейінгі жастарға үлгі ете, ауыл өмірінің 
бейнесін насихаттау.

Алғашқы құттықтау сөз кезегін 
алған аудан әкімінің міндетін атқарушы 
М.С.Мағзин барша ауыл еңбеккерлерін 
айтулы мерекелерімен құттықтай келе, 
ауылшаруашылық саласының өркендеуі жо-
лында аянбай еңбек етіп келе жатқан біраз 
азаматтарға марапаттаулар ұсынды. Ауданы-
мызда 329 ауылшаруашылық құрылымдары 
бар, оның ішінде ірілері «Құрма» Агрофир-
масы, «Астра Агро ЛТД» ЖШС, «Шанс» 
шаруа қожалығы, «АПХ Сарыарқа» ЖШС, 
«Поливное» ш/қ және т.б. Осылардың ішінде 
атап айтсақ, аудан әкімінің құрмет грамота-
сымен «ҚР ауыл шаруашылығы министрлігі 

АУЫЛ ЕҢБЕККЕРЛЕРІ АРДАҚТАЛҒАН КҮН
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің Абай аудандық 
аумақтық инспекциясы» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы Е.М.Власова, 

Ақбастау ауылдық 
округінің «АПХ 
Сарыарқа» ЖШС 
– нің басшысы 
Н.Г.Даудрих, Топар 
кентінің «Топар жы-
лыжай» ЖШС – нің 
№7 блок басшы-
сы Е.А.Журавлев, 
Құрма ауылдық 
округінің «Агро-
фирма Құрма» 
ЖШС – нің құс 
бағушы – опера-
тор Т.М.Ташмулина 
марапатталса, ау-
дан әкімінің алғыс 
хатымен Мичурин 
ауылдық округінің 
«Заря» ф/қ басшы-
сы А.А.Бондаренко, 
Ақбастау ауылдық 
округінің «АПХ 
С а р ы а р қ а » 
ЖШС – нің 
механизаторының 
П.Б.Кареба, Көксу 

ауылдық округінің «Астра Агро ЛТД» 
ЖШС – нің механизаторы Ю.В.Кордюкова, 

Құрма ауылдық округінің «Агрофирма 
Құрма» ЖШС – нің мал дәрігері операторы 
И.И.Филиппова, Көксу ауылдық округінің 
«Шанс» ш/қ комбайнері П.М.Хинцицкийге 
табысталды.

- Ауа райы қолайсыздығына 
қарамастан агроөнеркәсіп 

кешенінің дайындығынын биылғы жылы 
тағы бір дәлелдеді. Біздің аудан мұндай қиын 
сынақтан абыроймен өте білді. Былтырғы 
жылымен салыстырғанда анағұрлым   мол 
астық жиналды.
Ағымдағы жылдың 
10 айында ауыл 
шаруашылығы жал-
пы өнімінің көлемі 
12 жарым милли-
ард теңгені құрады. 
Астық және көкөніс 
т ұ қ ы м д а с т а р ы 
жақсы жиналып, 
жоспар орындал-
ды, –   деді өзінің 
құттықтау сөзінде 
Мұрат Сәкенұлы, со-
дан кейін жыл сай-
ын жақсы көрсеткіш 
көрсеткен ауылдық 
округтерге марапат 
беріледі, биылғы 
жылы дәстүрлі 
кубок және жа-
лаушаны «Ауыл 
шаруашылығындағы 
жоғарғы нәтижесі» 
үшін Көксу 
ауылдық округінің әкімі Г.П.Журавицкаяға 
берілді. Аталмыш ауылдық округ 2015 
жылы аудан бойынша картоп және астық 
шығымдылығы ең жоғарғы көрсеткіштерге 

қол жеткізді. Жыл сайын шаруашылықтар 
заманауи техникалармен жаңартылып оты-
рады. Күзгі науқанда белсенді түрде барлық 
жәрмеңкелерге қатысып, 3 инвестициялық 
жобаны жүзеге асыруда (аудан бойынша бе-
сеу).

Бұнымен бұл кештің тосын сәттері 

аяқталмады. Мерекені ұйымдастырушылар 
номинация бойынша ең үздік кәсібилігі 
үшін диплом және ақшалай сыйлықтар (20 
мың теңгеден) дайындады. Атап айтсақ, 

«Ең үздік картоп өсіруші» Юбилейный 
ауылындағы «Шығыс» шаруа қожалығында 
9 жыл қызмет жасаған С.А.Баскаковқа, 
«Механизатор – 2015» Ақбастау ауылдық 
округінің «АПХ Сарыарқа» ЖШС – да 
20 жылдық еңбек өтілі бар механизатор 
Н.В.Карамышевке, «Көкөніс өсіруші – 
2015»  анасының ісін жалғап, Қарағанды 
ауылдық округінде «Урожай» ш/қ 2013 
жылдан басқарып жүрген В.В.Ивановке, 
«Жылыжай жұмыскері – 2015» «Топар жы-
лыжай» ЖШС-де №8 жылыжай блогының 
жұмыскері А.И.Хузинаға, «Ең үздік мал 
дәрігері» Абай аудандық ветеринария 
бөлімінің фельдшері Г.В.Лунцоваға, «Құс 
өсіруші» «Орталық Құс» ЖШС цехтің опе-
раторы З.Т.Нұрпейсовке табысталды. 

Одан кейін кәсіпкерлер Палатасы Абай 
аудандық филиалы  ауылшаруашылық 
өнімдерімен жасалған көрмеде жоғарғы 
бағаға ие болған Көксу ауылдық округі, 
екінші орында Мичурин ауылдық округі,  
үшінші орынға Құлайғыр ауылдық округі 
ие болды. 

Ал, өз кезегінде мәдениет үйінің әншілері 
мен бишілері концерттік бағдарламасын 
көрсетіп, ауыл еңбеккерлерінің талмай 
еңбек етіп, еліміздің дамуына өз үлестерін 
қосып жүргендігін көрсете отырып, осы 
кеште дем алып, көтеріңкі көңіл – күймен 
тарқасуына тілектестік білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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КО ДНЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РК

МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН! / С ПРАЗДНИКОМ!

Қаржы саласының құрметті 
қызметкерлері мен ардагерлері!

15 қараша –Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы күні және қаржы сала-
сы мамандарының төл мерекесі.1993 жылы еліміздің Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Қаулысымен  қаржы айналымына ұлттық валютамыз- теңге кіргізіліп, 
мемлекеттік рәміздеріміз Әнұран, Елтаңба, Байрағымызбен бірге тұғырға көтерілді.

Қазақстандағы қаржы жүйесі қарыштап дамушы және республикада өткен 
реформалардың тұрақты компоненті ретінде, халықаралық сарапшылардың жоғарғы 
бағасын алды.Қазақстандық қаржылық саласының кәсіби мерекесінде баса айтатынымыз, 
заманауи дәуірде экономикалық жүйенің басты тетігі бола тұрып, сондай-ақ ел дамуында, 
қоғамдық жетістіктерде біздің қаржыгерлер мен экономистердің салмақты үлесіне назар 
аударған жөн.

Қаржылық жүйенің жетілуі мен қуатты болуына біздің Абай ауданын Қазынашылық 
басқармасы  қаржы және экономика бөлімдерінің мамандары мен жеткешілерінің, біздің 
өңірді өрістететін екінші деңгейдегі Банктер мен есеп-қисап қызметкерлерінің еңбегі бар.

Сіздерді ұлттық валютамыздың және  кәсіби мейрамдарыңызбен шынайы көңілмен  
құттықтаймыз! Қажырлы денсаулық пен бақыт, сан-салалы жұмыстарыңызға сәттілік 
тілейміз!

Абай ауданы әкімі                                            С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының хатшысы  Б.Цай

     

Уважаемые сотрудники и 
ветераны финансовой системы!

15 ноября – День национальной валюты Республики Казахстан и профессиональный 
праздник сотрудников финансовой системы. В этот день в 1993 году Указом Президента 
нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева впервые была введена в обращение на-
циональная валюта – тенге, которая стала государственным символом наряду с Гимном, 
Флагом и Гербом.

Финансовая система Казахстана стала динамично развивающимся и устойчивым ком-
понентом реформ, проводимых в республике, получила высокие оценки международных 
экспертов. Профессиональный праздник казахстанского финансового сообщества призван 
подчеркнуть, насколько важную роль играет экономическая система в современную эпоху, 
а также обратить внимание общественности на весомый вклад наших финансистов и эко-
номистов в развитие страны.

В работе по развитию и укреплению финансовой системы есть заслуга руководителей 
и специалистов отдела экономики и финансов, Абайского районного управления Казначей-
ства, Банков второго уровня, функционирующих на территории нашего региона, работни-
ков бухгалтерской службы. 

От всей души поздравляем вас с Днем национальной валюты и вашим профессиональ-
ным праздником! Желаем вам доброго здоровья, счастья, дальнейших успехов в работе!

Аким Абайского района                               С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата  Б.Цай

Тенге. Из глубины веков
В Центральной библиотеке г.Абай состоялась 

встреча с учениками школ, посвященная Дню на-
циональной валюты Республики Казахстан. Как 
всегда сотрудники библиотеки основательно под-
готовились к данному мероприятию. С помощью 
специального экрана ребятам предложили оку-
нуться в историю национальной валюты Казах-
стана, просмотреть слайд презентацию «Тенге. 
Из глубины веков». Для юных читателей органи-
зовали книжную выставку и викторину на знание 
истории национальной валюты.

На встрече отметили, что национальная ва-
люта выступает одним из символов Независи-
мости государства. История Тенге началась 15 
ноября 1993 года с 9 утра по Указу Президента 
страны Н.А. Назарбаева «О введении националь-
ной валюты в РК» от 12 ноября 1993года

Сотрудник библиотеки Сабина Бакирова рас-
сказала о том, что за годы независимости тенге 
неоднократно удостаивался международных на-
град за лучший дизайн. Причем купюры, как ста-
рого, так и нового образцов. Время относит нас 
все дальше от начала девяностых, от глобальных 
политических и экономических реформ, в корне 
изменивших нашу страну и перевернувших весь 
жизненный уклад народа. И с годами события 
прошлого стираются в памяти. Но есть политики, 
финансисты, художники, которые отчетливо пом-

нят все, что связано с появлением казахстанской 
валюты. Они – создатели тенге. 

Тенге - одна из валют, которая не только име-
ет свое достаточно серьёзное обеспечение, но и в 
плане внешнего дизайна занимает призовые ме-
ста на различных конкурсах. Все мы знаем сим-
волы доллара, евро. В 2006 году свой постоянный 
символ появился и у тенге - это буква Т с допол-
нительной черточкой наверху. Этот символ был 
признан лучшим по итогам большого конкурса, 
проведенного в ноябре 2006 года Национальным 
банком Республики Казахстан, авторы которого - 
Вадим Давиденко и Санжар Амерханов.

Особой внимание ребят сотрудники библио-
теки обратили на книгу Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева «Казахстан-
ский путь».

Книга Главы государства рассказывает о са-
мых трудных и ярких моментах в новейшей исто-
рии Казахстана. Каждая из девяти глав раскрыва-
ет знаковые шаги на пути становления молодого 
независимого государства. Это работа над Стра-
тегией развития Казахстана до 2030 года, процесс 
принятия действующей Конституции страны, 
начало освоения нефтегазовых ресурсов, ввод на-
циональной валюты.

Резюмируя встречу, сотрудники библиотеки 
подчеркнули, что введение национальной валю-

Ровно 22 года назад в экономической 
жизни нашей страны произошло событие, 
которое должно было стать поворотной точ-
кой в модернизации финансовой системы 
постсоветского периода. Инициация денеж-
ной реформы 1993 года носила благородные 
экономические цели.

Главными задачами новой денежной 
реформы стали финансовая стабилизация, 
укрощение инфляции и укрепление нацио-
нальной валюты. К этому времени в Казах-
стане в обращении находились денежные 
знаки, выпущенные ещё в 60-х годах. 

После обретения независимости госу-
дарствами бывшего СССР, функциониро-
вавшая единая денежная система находи-
лась в крайне нестабильной ситуации. В 
июле 1993 года Россия ввела собственную 
национальную валюту, известив Казах-
стан за три дня до этого события. В страну 
хлынул поток денег старого образца. Цены 
взлетели, вклады стремительно стали обе-
сцениваться. Сложившаяся на тот момент 
экономическая и политическая ситуация 
сподвигнула государства содружества, в том 
числе и Казахстан, к проведению денежной 
реформы и введению собственной валюты. 
Причем осуществить все процедуры рефор-
мы было необходимо в короткие сроки. Из 
всех стран бывшего Советского Союза Ка-
захстан одним из последних вышел из ру-
блевой зоны.

Официальная история тенге началась 
с Указа Президента Н.А.Назарбаева «О 
введении национальной валюты РК» от 12 
ноября 1993 года. А с 15 ноября 1993 года 
тенге стал обращаться в качестве нового 
платежного средства и расчетной единицы 
в стране.

Эта дата имеет особое значение для су-
веренного  Казахстана, поскольку собствен-
ная валюта наравне с Конституцией, Флагом 
и Гербом является не только важным атри-
бутом независимости любого государства, 
но и «визитной карточкой», определяющей 
историю государства, культуру, быт и его 
традиции. Наши банкноты представляют 
Казахстан как страну с богатой историей, 
страну со стабильным настоящим, которая 

НА НАДЕЖНОМ 
ФУНДАМЕНТЕ ТЕНГЕ

устремлена в будущее. На нашем тенге не 
увидишь воинственных солдат, орудий, ге-
нералов… Мы – созидательная страна, и 
это поймет каждый, кто хоть раз видел наш 
тенге.

Введение собственной денежной еди-
ницы позволило Национальному банку и 
Правительству Республики Казахстан про-
водить самостоятельную экономическую и 
денежно-кредитную политику, вывело стра-
ну на новый путь поступательного разви-
тия, ускорило структурные преобразования, 
направленные на построение устойчивой 
рыночной экономики.

Сегодня можно сказать о дальновидно-
сти нашего Президента, который решился 
пойти на этот шаг ещё в 90-х годах, когда 
политические события того времени вели к 
коллапсу денежно-кредитных отношений, а 
гиперинфляция угрожала стать галопирую-
щей.

С момента введения национальной ва-
люты – тенге началась новая страница в 
истории становления финансового сектора 
Казахстана. За короткий промежуток време-
ни финансовая система встала на прочный 
фундамент, начала свое развитие и в насто-
ящее время занимает одну из лидирующих 
позиций на постсоветском пространстве.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района 

15 қараша – айтулы күн, өйткені бар-
ша қауым ұлттық теңге және қаржыгер 
күнімен қауышады. Бұл күн – еліміздің 
мәртебесін көтеру үшін қызмет ету жолын-
да аянбай еңбек етіп келе жатқан, елдің 
алғысы мен ықыласына бөленген қаржы 
қызметкерлерінің төл мерекесі.

Өз кезегінде қаржыгер 
мамандығы – жауапкершілік 
пен біліктілікті талап ететін 
жауапты қызмет. Себебі оның 
жұмысы бұл өмірдегі ең бағалы 
теңге жүйесімен жұмыс істейтін 
мамандық. Қай мекемеде бол-
масын, ұжымның мақтанышына 
айналып жүрген қызметкерлер 
бар. Ауданымыздың қазнашылық 
бөлімінде біраз жылдар еңбек 
етіп жүрген Қазымова Қарлығаш 
Жағыпарқызы жайлы сөз 
етпекшіміз.

Еңбек жолын ауданымыздағы 
Мичурин ауданындағы То-
пар кентінің Мемлекеттік 
банкінде бастаған, аян-
бай қызмет етіп жүрген сек-
тор меңгерушісі  мейірімді, 
белсенді, жауапкершілігі мол 
қызметкерлердің бірі. Табан 
ауыстырмастан мемлекеттік 
банкте істеп жүріп есепші, экономист, 
аға жіне І дәрежелі қажыгерлікке дейін 
көтеріледі. 1992 жылы жетекші – маман 
экономист қызметіне ауысып, екі жыл-
дан кейін бас маман болып қызмет жасай-
ды. Ақшамен жұмыс істеу, өз кезегінде 
жауапкершілік пенбелсенділікті талап 
етеді. 1998 жылы Абай ауданындағы 
Қазнашылық департаментіне аға қазынашы 
болып жұмысқа тұрады. Бұл жерде де 
жұмысына деген жауапкершілік мен 
тиянақтылықтың арқасында жетекші, 
аға маман болып, сектор меңгерушісіне 
дейін жоғарлайды. Қарапайым отбасы-
нан шыққан алты баланың ішінен шыққан 
жалғыз қажыгер Қарлығаш Жағыпарқызы: 
«Бұл мамандыққа мен өз қалауымен келіп 

КӘСІБИ ҚАРЖЫГЕР
түстім. Өз таңдауыма ешқашан өкінген 
емеспін. Сүйіп жұмыс істеймін деседе бола-
ды», – деп ағынан жарылды. Бұл мамандық 
саласын игергендердің ішкі жаны мен ой-
лау қабілеті бір арнаға тоғысу керек. Заман 
талабына сай, қазір экономикамыз да күрт 
дамудың үстінде. Сондықтан да қажыгердің 

бойындағы маңызды байлығы – оның 
жұмыс барысында есте сақтауының жақсы 
болуы. Қарлығаш Жағыпарқызы ұлттық 
теңге жайында ойын қоса келе,

-1993 жылдың 12 қарашасында 
Елбасының «Ұлттық валютаны енгізу тура-
лы» Жарлығына сәйкес, аталмыш жылдың 
15 қарашасында Ұлттық теңге күні болып 
саналды. Қаржыгер күнімен бірге барша 
қазақстандықтар ұлттық теңге күнін жыл 
сайын қарсы алады. Сондықтан да осындай 
шуақты күнде ұлттық валютамыз одан әрі 
өркендеп, құнсызданбасын, қаржыгерлерге 
шыдамдылық және сәттілік, кәсіби 
жетістіктер тілеймін, – деп ойын білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ты для Казахстана имело не только громадное 
экономическое, но и политическое значение - 
переход Казахстана на национальную валюту по-
зволил республике продолжить курс социально-
экономических реформ, но уже как независимому 

государству. Казахстан обрел экономическую не-
зависимость, окончательно закрепившую его го-
сударственный суверенитет.

Кайрат БЛЯЛОВ
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Сахна не дейді? 
Қазақстанда  бірінші тіркелген 

содырлар соққысынан тәртіп 
сақшылары зардап шекті, өзін-өзі жару 
оқиғаларынан кейін конституциялық 
негіздегі діни сенім бостандығына 
нұқсан келтірмей, мемлекетіміз дін 
саласын қадағалауды күшейтуге 
мәжбүр болды. Осыған байланысты,  
діни экстермизмге қарсы 2012-2017 
жылдарға Елбасымыздың Мемлекеттік 
бағдарламасы жұмысқа кірісті. 
Бұл ойынның ойы да осы бағытқа 
байланған. Адам мен қоғам, дін және 
дүние..., таңдау мен талғамнан тұтас 
тағдыр құралады. Дін тақырыбы 
дүрліктіріп барады. Бала кезімізде на-
мазын оқып, маңдайын сәждеге тигізіп 
жүрген адам туралы жаман ойлаудың 
өзі күнә боп көрінетін. Кейін бәрі кел-
меске кетті. Діннің дәлелі көбейе берді, 
сенім иланбасқа иланып, серелдеңге 
түсті...Абай ауданы мәдениет үйі сахна-
сында түсініктің терең түпірінде жатқан 
осы тақырып жөнінде қойылым өтті. 
«Адасқандар» -деп аталатын драманың 
қойылым режиссері; ҚР мәдениет 
қайраткері, Сламбек Жұмағали. Сәкен 
Сейфуллин атындағы Қарағанды 
облыстық қазақ драма театры қоғам 
қайшылығы мен заман зардабын 
көрсетпек. Діни кемістікі кесірінен 
көркем кеңстігінен айырылып, 
пұшайман күйге түскен ұрпақ пен дін 
мен дәстүрін қатар ұстаған қарттың жан 
қайғысы. Ата жолынан адасу, жеке адам 
түгілі Алаш тағдына да қауіпті болары 
хақ. Кеңес Жұмабектің «Адасқандар» 
шығармасы осы шырғалаңнан шығар 
жолды іздейді.

Саясат қалай сақтанбақ?
БАҚ-пен ақпараттық жұмыс 

Адасқандар: 
ол кім, бұл не ?!...
Қарашаның алғашқа аптасында болған кездесулер осы тақырыптың 

төңірегіне тоғысты. Бейсенбі күні, Абай аудандық мәдениет үйінде Сәкен 
Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ дама театрында, ардагер 
актер, КСРО мемелекеттік сыйлығынынң лауреаты, драматург-режиссер 
Кеңес Нарымбайұлы Жұмабектің «Адасқандар» атты қойылымы болды. 
Жұма күні , Қарағанды облысының Дін  істері басқармасы» ММ тасырысы 
бойынша «Діни-Психологиялық-Құқықтық Консультатция орталығы ҚБ 
білесе отырып, «БАҚ беттерінде діни тақырыпты жариялаудың түлері мен 
әдістері» деген жергілікті ішкі  саясат бөлімдері мен БАҚ өкілдерінің семи-
нар кеңесі өтті. Сахна да, саясат та солақай діни соққыдан сақтанудың жо-
лын қарастырады.

жүргізу барысында мемлекеттік орган-
дар өздерінің күш-жігерін келесідей 
бағыттарға жүргізілу тиіс-дейді. 1-«За-
йырлы мемлекет және руханилық, 
2-Бірлік пен келісім-Қазақстанның 
даму негізі» 3-«Патриотизм, ұлттық 
дәстүлер мен мәдениет-ұлтымыздың 
рухани іргетасы», 4- «Радикализм мен 
экстермизммен күрес-бүкіл қоғамның 
міндеті». Бұл бағыттағы идеологиялық 
жұмыстарда қоғам назарын мемлекет 
пен азаматтар радикализмнің, экстре-
мизм мен тероризмнің барлық түрлері 
мен көріністеріне біртұтас шепте 
қарсы шығу керектігін бұру қажет-
дейді. Бұл бағыттағы ақпараттық 
жұмыстарда тұрғандарға мынадай 
ой жеткізілуі тиіс: Дәстүрлі емес 
деструктивті, радикалдық және 
экстремистік ағымдардың идеолгия-
ларына қарсы тұру қоғамдық келісім 

мен тұрақтылықты сақтауға, елімізде 
берік орныққан ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімді нығайтуға, 
азаматтардың діни сенім бостандығы 
құқығын жүзеге асыруға тиіс.

Сахналық сабақ
Сәкен театрының талай 

саңлықтарынан сабақ алған актер-
режиссер Сламбек Әйнекбайұлы 
теріс ағымдық адасушы толқынға 
осы ақпараттық бағыттың әсері бар 
екендігін байқатады. Сахнадағы сандық 
экран арқылы жойқын соғыстың әр 
жағында «жан жұмағы» бар деген 
жалған сенім, сол сорлы сенім арқылы 
материалдық мүдде, аруақты аттау, 
дәстүрді даттау арқылы танымдық 
қақтығыстар қандық тізбекке сына 
қағады. Азғырушыларға басы айналған 

Баянғали мен Нұргүл, ай-күннің ама-
нында немересі Азаттан айрылып, 
аза тұтқан Асан қарттың қоқынышы- 
қоғамдық үрей! Демократиялық 
жүйе дәстүлі діндердің құндылығын 
бағалайды, алайда адасушылықты 
ауыздықтау қажет. Көкейіне құрт 
түсіп, көзі тұмшалағанған туыстары-
мызды бесігінен бақылағанымыз жөн. 
Әйтпесе, «Құлдықты құмға көмген 
Мұса ғалейксаламның ғұрпымен 
тазарамыз»-деп, «қанкешті» халифат 
жолында құрып кетуден кет әрі емес.

Сіз бен біз  
Терористердің басты мақсаты- ин-

тернет желілері  немесе БАҚ  арқылы 
көпшіліктің назарын өздеріне ау-
дару. Ислам мемлекеті содырлары 
(ИГИЛ) адам санасына осы бағытта 
өздерінің үгіт-насихатын жүргізіп 

тұр. Біз сондықтан қоғамдағы ортақ 
қоқыныштан сақтануымыз керек.  
Қарағанды облысы дін істері жөніндегі 
басқарманың басшысы Нұркенов 
Қайрат Қашығаұлы кездесудің басты 
мақсатына тоқталды. Көгілдір экран 
мен әлеуметтік желілерді жаулап алған 
жауыздық әрекеттер мен айуандық 
жағдайларды жаза бергеннен гөрі, 
елдің көкірек көзіне сәуле құятын 
сақтандыру шараларын қамтыған 
дұрыс. Ақпарат майталмандары-
мен  Қарағанды облысы  прокуратура 
басқармасының 1 бөлімінің басшысы 
Ақпаров Ринат Нұрланұлы, Қарағанды 
облысы ҰҚҚД  бөлім басшысы 
қызметін атқарушы Бажікей Азамат 
Жұматайұлы, сондай-ақ сөз соңында 
«Дінтану-психологиялық-құқықтық 
кеңес беру орталығы»  қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Даулет Мыр-
захметов журналистер жұмысының 
жұртшылыққа беретін жағымды-
жағымсыз әсерлері жайында баяндады. 
Олар,  «біз осы жағдайдағы танымдық 
тақырыпта кездесулер өткізетін бола-
мыз, бұл  сөз бостандығын шектеу емес, 
журналистердің діни біліктілігін арт-
тыру арқылы олардың әлеуметке әсерін 
бақылаймыз»-дегенді жеткізеді. Үгіт-
насихат жағдайында дінтанушылармен 
жеке пікірталастар болды. Қазір мек-
тептерде дін саласынан дәріс беретін 
мамандар жетіспейді,  осыған орай  
жаңадан «Дінтану» мамандығы ашыл-
ды. Арнайы мамандарды оқытатын 
семинарлар өтеді. Тоғызыншы сынып-
тан бастап қосымша сабақтар тіркелді. 
2016 жылдан бастап,  Білім және ғылым 
Министрлігі «Ашық түрдегі дінтаным 
құрылымдары» атты пәнді мектеп 
бағдарламасына кіргізбек.

Өнер де халықпен бірге. Оның 
ішінде жеті музаның жетегіндегі те-
атр өнерінің тұғыры биік. Сондықтан 
оның қоғамдағы  орыны қашан да 
ауқымды. Жер-жерде өтіп жақтан  үгіт 
насихат жұмыстары ресми, өкілетті 
болғанымен елдің санасына түгелдей 
жетіп жатыр деп айта алмайтыны-
мыз өкінішті. Ырыстың басы ұлттық 
руханият.  Өнер біздің өлкеде ислам 
құндылықтарының қазық қағылуына 
бірден-бір негіз болған. Ақынның жы-
рында, әншінің әуенінде, жаратқанның 
нұры бар. Ұлтық  ұстанымызды 
өлтірмеген өнер, дәстүрлі дінімізді, 
оның ішіндегі Ханафилік мәсхабтың 
қағидаттарын қашан да жоғары 
қояды. «Адасқандардың» артында 
АДАСПАҢДАР!-деген аманат бар. 

Руслан Нұрбай

Сәрсенбінің сәті күні  аудан 
орталығындағы «Абай көпсалалы 
колледжі» КММ ғимаратында аудандық 
мешіттің наиб имамы Марғұлан 
Балтабайұлы мен Абай ауданы жастармен 
жұмыс жасау орталығының жетекшісі Ду-
ман Түсенов колледж шәкірттерімен кез-
десу өткізді. Діни дүниетаным жөнінде 
«Жастар-Қазақстанның болашағы» деген 
ұранмен үгіт-насихат жүргізіп, келеңсіз 
жағдайларды алдын алу шараларын жаса-
уда. Әлемдегі әр-түрлі әңігімелер бүгінгі 
діни әдеп тақырыбынан қалыс қалып, ислам 
дінін қоқынышты етіп көрсетуде.  Жастар-
мен етене араласып жүрген Думан кіріспе 
сөзде өздерінің келу мақсаттарын баяндап, 
сөз дін өкіліне берілді.

 Әлемге танымал мұсылман дінтанушысы 
әл-Ғазали діни білім туралы былай дейді: 
«Пайдалы біліммен шұғылдану бүкіл 
басқа істерге қарағанда әлдеқайда жақсы. 
Пайдалы білім – дүниенің жамандығын, 
ақыреттегі жағдайдың қауіптілігі мен 

қорқыныштылығын түсіндіретін білім. 
Дүниеге беріліп, ақыреттен бет бұрған 
адамдардың надандығы мен ақымақтығын, 
олардың бойындағы өркөкіректік, 
күншідік, екіжүзділік, өзін-өзі сүюшілік, 
атаққұмарлық пен мансапқұмарлық, дүниеге 
құштарлық сияқты жүрек дерттерінің дауа-
сы не екендігін білдіретін білім – пайдалы 
білім». Осындай бағыттағы кездесу соңы 
әртүрлі ұлт балаларынан сұрақ-жауапқа 
ұласып, жас жеткіншектер өз дүние таным-
дарымен бөлісті. 

Бүгінгі таңда жастардың көз алдында 
дін рухани-құлықтық идеаларды таратушы 
және мәдени дәстүрді сақтаушы ретінде 
жоғары дәрежеге ие болып отыр. Осыған 
орай білім беру мекемелері, мемлекеттік 
органдар алдында қазақ қоғамы үшін 
дәстүрлі діндердің әлеуетін жастарды 
рухани-тәрбиелікке және отансүйгіштікке 

Дін дүрбелеңі мамандық таңдамайды
тәрбиелеу тура-
лы мәселе тұр. 
Сондай-ақ, елімізде 
өзара түсіністік пен 
дінаралық татулықты 
сақтай отырып,  
м е м л е к е т т і л і к т і 
нығайту үшін жас 
ұрпаққа дәстүрлі 
діндер, олардың ру-
хани құндылықтары, 
еңбектері, дін 
ғұламалары жайлы 
білуі керек.Теханика 
саласының шәкірттері 
болғанымен ізгілік пен 
игілік қашан да сенім 
мен сезіну арқылы да-
миды. 

Р. Жаманханұлы


