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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

23 июня мы будем отмечать День казахстанской полиции.
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником - Днем 

казахстанской полиции!
Работа в полиции – дело важное и ответственное. На вас возлагаются сложные задачи 

по охране общественного порядка, обеспечению прав и свобод граждан, профилактике пре-
ступлений и борьбе с ними.

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании «Стратегия «Ка-
захстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отметил, что развитое 
общество начинается с дисциплины и порядка во всем, поскольку ощущение беспорядка и 
вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений.

В своей повседневной служебной деятельности вы работаете в тесном контакте с людь-
ми, решаете вопросы защиты их прав и законных интересов. Народ во многом будет судить 
о демократичности и эффективности власти по вашим деяниям и поступкам.

День казахстанской полиции – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно 
трудится в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным слу-
жением своему делу снискали уважение народа. И это дань памяти о тех, кто в мирное время 
отдал свою жизнь на боевом посту.

Примите слова благодарности за безупречную службу и пожелания вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в вашей нелегкой службе.

Аким Абайского района                       С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                 Б.Цай

Уважаемые жители района!
В соответствии с Указом Главы государства, Лидера нации Нурсултана Абишевича На-

зарбаева 23 июня мы будем во второй раз отмечать День государственного служащего.
Учреждение этого праздника стало признанием высокой роли и особого статуса госу-

дарственной службы в нашем обществе, признанием весомого вклада работников государ-
ственных органов всех уровней в становление и укрепление независимости Казахстана, его 
социально-экономическое развитие.

Система государственной службы нашей республики прошла долгий путь становления. 
Мы с полным правом можем гордиться ее историей и значительным вкладом в укрепление 
независимости страны.

В Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» Президент страны поставил задачу по вхождению Казахстана в число 30-ти 
конкурентоспособных стран мира. Для достижения поставленной цели необходим професси-
ональный аппарат, функционирующий на принципах корпоративного управления, транс-
парентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.

Сегодня в нашем районе трудятся более 140 государственных служащих, причем боль-
ше половины из них – женщины. Следует отметить, что подавляющее большинство ра-
ботников государственных органов – это образованные, квалифицированные специалисты, 
добросовестно относящиеся к своим служебным обязанностям. 

Поздравляем всех работников государственных органов с профессиональным праздни-
ком – Днем государственного служащего! Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых успехов в работе на благо нашей страны.

Аким Абайского района                       С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                 Б.Цай

Осы аптада Құлайғыр және 
Самарқа ауылдарында биылғы 
жылы су тасқынынан зардап шеккен 
отбасыларға үй берілді. Осы мақсатта 
салтанатты шара өтті. Көктемгі 

тасқыннан кейін Құлайғыр ауылының 
тұрғыны В.П.Колесникованың үйі 
тұруға жарамсыз болып танылғантын. 
Сол себепті облыс әкімінің және ау-
дан әкімінің  қолдауымен «Қарағанды 
облысында су тасқынынан зардап 
шеккендерге көмек қоры» қоғамдық 
қорынан қаражат бөлініп, халыққа 
көмек көрсету мақсатында Құлаайғыр 
ауылының Мира көшесінен ауданы 54 
шаршы метр жеке тұрғын үй сатып 
алынған болатын. 

Осындай атаулы шараға байланы-

сты Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 – жылдығына 
орай  аудандық 
мәдениет үйінің 
шығармашылық 
э т н о м ә д е н и 

бірлестіктері, яғни 
«Ләйсен», «Руса-
лица», «Родни-
ки», «Хвілинка» 
к о н ц е р т т і к 
бағдарлама ұсынып, 
т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 
көңілін бір сергітіп 
тастады. Сонымен 
қатар аудандық 
мәдениет үйінің әншілері әннен 
шашу шашып, ауыл тұрғындары би 
биледі. Сөз Құлаайғыр ауылының 

Қоныс той құтты болғай
әкіміне беріліп, Р.Ж.Адымова үй 
иесіне болашақ құтты шаңырағының 
кілтін табысталды. 
Қуанышты сәтте 
шаңырақ берекелі, 
мерекелі болсын 

деген ниетпен 
шашу шашылды. 
Келген қонақтар, 
аудандық және 
ауыл әкімдігі, ауыл 
тұрғындары үй иесі 
В.П.Колесниковаға 
сый – сияпат тарту 
етті. Тағдыр біздің 
еліміздің басына 

салған түрлі жағдайларда да бірлігіміз 
берік болды. 

Қуанышты сәтті көруге ауылдың 

еңкейген қариядан еңбектеген балаға 
дейін келіп, қуаныштарымен бөлісті. 
Сол сияқты ауылдың ақсақалдар 
кеңесінің төрағасы Абдрахманов 
Сағынтай сөз сөйледі.

- Осындай игі шара жасап, көктемдегі 
су тасқынынан кейін үйі жарамсыз бо-
лып қалған В.П.Колесниковаға қол 
ұшын бергендеріңізге үлкен алғыс 
білдіремін. Осы үйді алуға қолғабыс 
еткен барлық басшыларға рахмет. Ау-
дан әкімі С.Ж.Шайдаровқа алғысымыз 
шексіз. Біз ынтымағы жарасқан, 
достығымыз берік елміз. Сол себепті 
әр түрлі жағдайларда бірге болып, 
қиындықты бірге жеңе білуіміз керек, 
- деді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Құрметті ішкі істер органдарының 
қызметкерлері мен ардагерлері!

23 маусым күні біз Қазақстан полициясы күнін атап өтеміз. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз 
– Қазақстан полициясы күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Полиция қызметі – өте маңызды әрі жауапты жұмыс. Сіздерге қоғамдық қауіпсіздікті 
сақтау, азаматтардың құқығы мен еркіндігін қамтамасыз ету, қылмыспен күрес және оның 
алдын алу бойынша күрделі міндеттер жүктелген. 

Ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында дамыған қоғам барлық жердегі 
тәртіп пен реттіліктен басталады, себебі тәртіпсіздік пен бассыздық сезілген жерде қауіпті 
қылмыстарға жағдай жасалады деп атап көрсеткен болатын. 

Күнделікті қызметтік жұмыстарыңызда сіздер адамдармен тығыз байланыстасыздар, 
олардың құқығы мен заңды көзқарастарын қорғау мәселесін шешесіздер.  Халық биліктің 
демократиялығы мен тиімділігін сіздердің іс-әрекеттеріңіз арқылы бағалайды.   

Қазақстан полициясы күні – осы сапта жан аямай қызмет етіп жүрген жандарға деген 
алғыс белгісі. Бұл - адал қызметінің арқасында халықтың құрметіне ие болған ардагерлерге 
деген ризашылық. Бұл - бейбіт өмірде жауынгерлік сапта өз өмірімен қош айтысқандарға 
құрмет көрсету күні. 

Кіршіксіз қызметтеріңізге алғыс білдіре отырып, сіздерге және жақындарыңызға 
мықты денсаулық, бақыт, еңбекте табыс тілейміз.

Абай ауданының әкімі                  С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

Құрметті аудан тұрғындары!
Елбасымыз, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жарлығына сәйкес, 

23 маусымда біз екінші рет Мемлекеттік қызметкерлер күнін атап өтеміз. 
Осындай мерекенің тағайындалуы - біздің қоғамымызда мемлекеттік қызметтің 

жоғары орны мен ерекше мәртебеге ие болуы, тәуелсіз Қазақстанды қалыптастыру мен 
нығайтуға, оның әлеуметтік-экономикалық дамуына барлық деңгейдегі мемлекеттік орган 
қызметкерлері қосқан өлшеусіз еңбектің мойындалуы деп білеміз. 

Біздің республикада мемлекеттік қызмет жүйесі ұзақ қалыптасу жолын бастан өткерді. 
Оның тарихы мен тәуелсіз елімізді нығайтуға қосқан үлесі мақтануға тұрарлық.  

 «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдау-
ында ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанды бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына қосуды міндет етіп қойды. Қойылған мақсатқа жету үшін корпоративтік басқару 
принциптеріне маманданған, үздік халықаралық тәжірибелерді игеріп, қоғамда ашық есеп 
беретін кәсіби аппарат керек. 

Бүгінде біздің ауданда 140 мемлекеттік қызметкер еңбек етеді, оның жартысынан көбі 
нәзік жандылар. Мемлекеттік қызметкерлердің басым көпшілігі – өз қызметтерін сапалы 
орындайтын білімді, білікті мамандар екенін атап өтуіміз керек. 

Барлық мемлекеттік органдар қызметкерлерін кәсіби мерекелері – Мемлекеттік 
қызметкерлер күнімен құттықтаймыз! Мықты денсаулық, бақыт пен табыс тілейміз, ел үшін 
атқарған еңбектеріңіз жемісті болсын!  

Абай ауданының әкімі                     С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                           Б.Цай
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ВАЖНЕЙШИЙ ДОКУМЕНТ
В аппарате акима Мичуринского сельского округа прошел круглый стол, участники 

которого обсудили основные положения  Послания Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева «Нұрлы Жол-Путь в будущее» .

Новая экономическая политика «Нұрлы жол» нацелена, в первую очередь, на совершен-
ствование транспортной инфраструктуры страны. По словам Главы государства, это новый 
шаг в развитии Казахстана, который станет глобальным на пути в  30 самых развитых стран 
мира. Участники мероприятия  активно делились своими мнениями. В своем выступлении 
аким Мичуринского сельского округа Алтын Тезекбаева отметила, что Послание Главы 
государства "Нұрлы жол – путь в будущее" является ответом на существующие вызовы, 
которые сегодня возникли в мировой экономике в условиях глобализации.

Соб. инф.

Талапқа сай мамандарды 
дайындау туралы

Мичурин аграрлық-техникалық 
колледжінде Қазақстан Республика-
сы Президентінің Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтің «Қазақстан -2050» жал-
пы ұлттық қозғалысмен ортақтаса 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға» атты 
бағдарламасынан 2014 жылы қабылданып 
қазіргі уақытты олар «Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру» «Фермерлік 
шаруашылығы» мамандықтары бойынша бір 
жыл тәлім тәрбие алып шығып жатыр.

2015-2016 оқу жылында «Серпін-2050» 
бағдарламасы бойынша Оңтүстік регионнан 
«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» 
мамандығы бойынша тағы да 25 студент 
қабылдамақшымыз.

Колледжімізде замануи талапқа сай ма-
мандарды дайындауының негізгі мақсты-
ауылшаруашылық өндірісіндегі озық тех-
нологияларымен танысу, агроөнеркәсіп 
кешенінің түрлі салаларындағы ,яғни 
өсімдіктану және мал шаруашылығындағы 
замануи техниканы және озық 
технологияларының тәжірибелерін зерттеу.

Оқу орнында тәлім-тәрбие берудің 
маныздылығы-замануи жағдайындағы 
ауылшаруашылывқ өндірісі дамуының негізгі 
стратегиялық басымдықтары: ғылыми-
техникалық прогресс және инновациялық 
үрдісі,техника жетіктерін меңгеру негізінде 
ауыл шаруашылығын жүргізуін жаңарту. 
Оқу жылы колледжіміз институционалдық 
даму жоспарын жүргізуінің иегері болы. 
Жоспардың стратегиялық мақсаты: регионда 
аграрлы профилі мамандарын дайындау бой-
ынша жетекші оқу орны болуы.

Қарағанды облысының Солтүстік ау-
дандары астықтың ірі өндірушілері бо-
лып саналады. Қабілеттілікке сай жоғары 
мамандардың сұранысын қанағаттандыру 
және сәйкес техникада құзыретті болуы үшін 
оқу орнымен екі жыл ішінде біраз жаңашыл 
техника алынып, кабинеттердің материалды-
техникалық базасы жаңартылды.

ИДЖ I кезеңі жүзеге асырылып, қазіргі 
уақытта 2 кезеңі бойынша салалық ресурстық 
орталық құрастыруына қосымша подгрант 
берілді.

ИДЖ II кезеңінің стратегиялық мақсаты 
колледж базасында «Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру» мамандығы бойынша 
салалық ресурстық орталық құрастырылуда.

II кезең дамуының міндеттері: 
- оқытудың дуалдық жүйесін енгізу 

негізінде оқу үрдісін жаңартуы.
-оқытудың дуалдық нысанын жүзеге 

асыру мақсатымен әлеуметтік серіктес тер-
мен қарым-қатынасын және орта буында 
мамнадардың біліктігін көтермелеуі және 
қайта дайындауы, тиімді дайындау үшін 
жағдайлар туғызуы.

-колледждің материалды-техникалық 
базасын замануи оқу зертханалар кешенін 
құрастыруын бекіту. 

ИДЖ кезеңдерің жүзеге асыру 
мақсатында және колледжде салалық 
ресурстық орталық құрастыру үшін: 
жобалық жұмыс тобы кеңес құрастырылған 
ұсынылған үйым кәсіби білім беруінің 
Республикалық институты, Минск қаласында 
Беларусь Республикасында белгіленген, 
ИДЖ кезеңдері шеңберінде материалды-
техникалық нығайту жоспарының жо-
баксы құрастырылған,арнайы пәндер 
оқытушыларымен және өндірістік оқыту 
шеберлерінің біліктілігін көтермелеу 
бағамдары жоспарланып отыр.

Ағымдағы оқу жылында колледжіміз  
имиджымен ауыстырғалы болып жа-
тыр, болашақта Абай көпсалалы колледжі 
ретінде агроөнеркәсіп салалары талап ет-
кен мамандарды дайындауға әзірміз, ауыл 
шаруашылық өндірісіндегі озық технологи-
яларды және замануи техниканы қолдануы 
мәселеріндегі құзыретті маман боламын де-
ген талапкерлерді оқуға шақырамыз.

А.А.Әбішев, 
колледж директоры

Өткен жылы қарашада қабырғалы 
Қазақ еліне жолданған Елбасымыздың 
«Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» атты 
бағыты байтақ жұртымыздың барлық 
жерінде мейлінше жүзеге асырылуда. 17- 
маусым күні үмітті жолдың үгітімен Топар 
кентінде келелі кездесу өтті. Үгіт-насихат 
жұмыстарының бастамасымен  «Қарағанды  
облыстық кәсіпкерлік басқармасы»ММ 
бөлімі басшысының міндетін атқарушы 
Әлжанов Дәурен Бағдатұлы, «Қарағанды 
облысы құрылыс басқармасы»ММ 
бөлімінің бас маманы Айтжанов Әлібек 
Русланұлы,  Абай аудандық  «Нұр-Отан» 
партиясы филиалының бірінші орынба-
сары Адашев Нұрлан Рымбекұлы келіп,  
жиынды Топар кенті әкімінің орынбасары 
Кенжебаев Нұржан Сағнайұлы жүргізіп 
отырды. Міндеттелген бағытпен мінберде 
бірінші сөз алған Дәурен Бағдатұлы жол-
дау жоспарындағы жайларға тоқталып, 
әлеуметтік нысандар жұмысымен таны-
стырып, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту істерінен мәлімет берді. Сондай-

ақ жергілікті туризмді дамыту, оның алғы 
шарттары сөз болды. Алдағы жылдардағы 
ел ырысын салмақтайтын «ЭКСПО- 2017» 

көрмесіне әзірлік 
әрекеттерін атап 
өтті. Жиынға 
е л д і м е к е н 
мектептерін ің 
ұстаздары мен 
к ө п с а л а л ы 
к о л л е д ж 
м ұ ғ а л і м д е р і , 
м е м ле к е т т і к , 
мәдени меке-
ме маманда-
ры қатысты. 
Ә л е у м е т т і к 
қ ұ р л ы с т а р 
жөніндегі әр-
түрлі сауал-
дар қойылып, 
тұшымды жауап-

тар тыңдалды. 
Р.Нұрбай

«Нұрлы жол» жорығы
САЯСАТ

Нынешнее Послание «Нұрлы жол — 
путь в будущее» вселяет в казахстанцев 
уверенность в завтрашнем дне на фоне новых 
вызовов и угроз, с которыми сегодня стал-
кивается весь мир. 

Глава государства объявил о Новой Эко-
номической Политике Казахстана «Нұрлы 
Жол». Этому он посвятил новое Послание 
народу на 2015 год. Новая экономическая 
политика будет иметь контрцикличный ха-
рактер и будет направлена на продолжение 
структурных реформ в экономике. Что это 
означает?  Это означает наращивание гос-
расходов в периоды экономического замед-
ления и их сдерживание в периоды высокой 
экономической активности. Это повышение 
конкурентоспособности, производительно-
сти, улучшение структуры экономики, ее 
способность производить новые товары и 
услуги. Поэтому новые инвестиции из Нац-
фонда будут направлены на дальнейшее пре-
образование экономики. В первую очередь, 
это развитие транспортной, энергетической, 
индустриальной и социальной инфраструк-
туры, малого и среднего бизнеса». 

Послание Главы государства имеет осо-
бое значение для обеспечения устойчивого 
роста экономики, сохранения существую-
щих рабочих мест и создания новых в усло-
виях ухудшения конъюнктуры на внешних 
рынках.

Каждый пункт Послания «Нурлы жол - 
Путь в будущее» направлен на человека и 
заботу о нем.

Говоря о социальной направленности 
Послания это создание рабочих мест: в ин-
дустрии, сельском хозяйстве, строительстве 
дорог, водоканалов, жилья, детских сади-
ков. И это самое главное в этом документе, 

Социальная направленность Послания 
«Нұрлы жол-путь в будущее» 

что привлечет всех казахстанцев и нацелит 
их на работу.

Благодаря мудрой политике Главы го-
сударства в Казахстане сформирован со-
лидный Национальный фонд. И Президент 
заявил, что пришло время, когда мы долж-
ны использовать эти резервы, направив их 
на дальнейшее преобразование экономики, 
поддержку действующих госпрограмм, при 
этом обеспечив все социальные обязатель-
ства в полном объеме.

Новые инвестиции из Нацфонда направ-
лены, в первую очередь на развитие транс-
портной, энергетической, индустриальной 
и социальной инфраструктуры, малого и 
среднего бизнеса.

В рамках реализации Послания Главы 
государства разработана Карта инфраструк-
турного развития. В нее включены приори-
тетные инвестиционные проекты в сфере 
туризма, транспортной, социальной, комму-
нальной и энергетической инфраструктуры.

С учётом новых внешних рисков для 
развития экономики нам нужны новые ини-
циативы для стимулирования деловой ак-
тивности и занятости.

Новая Экономическая Политика «Нур-
лы Жол» - наш глобальный шаг на пути в 
число 30 самых развитых стран мира.

100 шагов, обозначенных Президентом, 
– это картина будущего нашей страны.

Послание Главы государства имеет осо-
бое значение для обеспечения устойчивого 
роста экономики, сохранения существую-
щих рабочих мест и создания новых в усло-
виях ухудшения конъюнктуры на внешних 
рынках.

З.Шакентаев,
руководитель отдела                                                        

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап, 
құқықтық мемлекет құрудың негізгі 
алғышарттарын іске асыра бастады. 
Қоғамдық қатынастардың демократиялық 
құндылықтары аясында реттелуін 
қамтамасыз ету мақсатында өмірдің әр 
саласын қамтыған заңнамалық актілер 
қабылданды. Соның бірі — тәуелсіз еліміз 
үшін маңызды рөл атқарған «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңның 
қабылдануы еді.

Аталған заңнама қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлық көріністерін болдырмау мен 
оның алдын алуға негіз болды. Бүгінгі таңда 
еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жаңа бір деңгейге көтерілді.

Өткен жылдың соңында Қазақстан 
Рес¬публикасы Президентінің 2014 жылғы 
26 желтоқсандағы №986 Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының 2015–2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы қабылданды. Аталмыш 
құжат – осы маңызды мәселелер бойынша 
еліміздің қағидаттық ұстанымын білдіретін 
басты стратегиялық бағдары ретінде 
мемлекеттің алдағы жылдардағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатының негізі 
екенін айқындап берді.

Құжатта сыбайлас жемқорлық деңгейін 
түбегейлі қысқартуға, мемлекет пен қоғам 
өмірінің түрлі салаларында оны туды-
ратын себептер мен жағдайларды жоюға 
қабілетті кешенді шараларға басымдық 
беріліп отыр. Яғни, басты назар сыбайлас 
жемқорлықтың салдарымен күреске емес, 
оның алғышарттарын жоюға аударылды. 
Бұл жұмысты нәтижелі жүргізуде құзыретті 
мекеме азаматтық қоғам институттарына 
иек артады. Мемлекеттік қызметтегі сыбай-
лас жемқорлықтың деңгейін азайту үшін 
шенеуніктердің еңбекақысы мен әлеуметтік 
жеңілдіктерін мемлекеттің қаржылық 
мүмкіндіктерінің кеңеюіне қарай, одан әрі 
кезең-кезеңімен жоғарылату көзделген. 
Сыбайлас жемқорлық көріністері үшін 
алғышарттың бірі ретінде шенеуніктің 
азаматпен тікелей байланысының бо-
луы да есепке алынады. Осыған байла-
нысты бірқатар мемлекеттік міндеттерді 
мемлекеттік емес секторға – өзін-өзі 
реттейтін ұйымдарға кезең-кезеңімен беру 
бойынша шаралар қабылданбақ.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 
пәрменді тетігі – қоғамдық бақылау. 
Мұндай бақылауды енгізу азаматтық 
қоғам институттарын жандандыруды ғана 
емес, тиісті  заңнамалық реттеуді де та-
лап етеді. ҚР «Қоғамдық бақылау тура-
лы», «Жария ақпаратқа қолжетімділік 
туралы» Заңдарының қабылдануы 
азаматтық бақылауды ұйым¬дастыру мен 
жүзеге асырудың базалық қағидаларын 
нормативтік-құқықтық бекіту арқылы 
алғашқы рет оның біртұтас жүйесін құруға 
мүмкіндік берері cөзсіз.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
СЕРМЕР СЕМСЕР

Осы Стратегияда көзделген сы-
байлас жемқорлыққа қарсы шаралар 
кешені жұртшылықтың кең қатысуымен 
сүйемелденуі тиіс. Мемлекет пен 
қоғамның тығыз серіктестігі ғана сыбай-
лас жемқорлыққа табысты қарсы тұруға 
мүмкіндік береді.

Осы тарапта Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 
департаменті жанындағы Тәртіптік және 
Қоғамдық кеңестері жұмысын ерекше 
атап өтуге болады. Бүгінде облысымыздың 
мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық 
ақпарат құралдары басшыларынан, ең белді 
қоғам қайраткерлерінен тұратын кеңестер 
өлкеміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл, мемлекеттік  қызметшілердің 
ар-намыс кодексін сақтау, мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бақылау 
мәселелеріне өз шегінде қатысып, бұл 
қажырлы жұмыстың жүргізілу барысы-
на бірталай ұсыныстар мен ұсынымдарды 
енгізіп, халық мүддесін білікті білдіруде.

Дегенмен, қоғамның қолдауынсыз 
жоғары¬дан жүргізіліп жатқан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шаралар тек ішінара 
нәтиже береді. Қарағанды облысындағы 
азаматтық қоғам институттарын 
тұрғындарда сыбайластық жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыруға 
шақырамын. Қоғамдық кеңес жұмысына 
қатысу Сіздерге өлкеміздің әрбір 
тұрғынының сыбайлас жемқорлықпен 
жан аянбас күресіне қосатын үлесін жүзеге 
асыруға құқық береді.

Сыбайлас жемқорлыққа деген 
төзбеушілік әрбір қазақстандықтың 
азаматтық ұстанымына, ал Адалдық пен 
Әділдік мінез-құлық нормасына айна-
луы тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
оқыту курстары барлық оқу орындарын, 
мемлекеттік органдар мен тұтастай алғанда 
барлық азаматтық қоғамды қамтуы қажет. 
Бұл жұмысты азаматтардың мемлекеттік 
қызметтерді пайдалану, өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау тетіктерін түсінікті 
және білікті жеткізетін түрлі салалардың 
мамандарын тарта отырып, кәсіби негізде 
өткізген жөн. Дәстүрлі рухани құндылықтар 
мен үздік халықаралық стандарттардың 
үйлесуі азаматтардың заңды мінез-
құлқының канондарын жаңадан жасауға 
мүмкіндік береді. Сыбайлас жемқорлықты 
ұлттық мәдениетке жат құбылыс ретінде 
түйсіну және қабылдау – қоғамымыздың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
негізі.

Ержан ЫБЫРАЙЫМОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің басшысы

ЖЕМҚОРЛЫҚ-ЖЕГІ ҚҰРТ
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  АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІ  СЛОВА НАЗИДАНИЯ АБАЯ
ОНЫНШЫ СӨЗ

Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем 
орнымды бассын дейді, артымнан құран оқысын дейді, қартайған 
күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма?

Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние 
иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе 
едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге 
қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді?  Баланың 
жақсысы - қызық,  жаманы - күйік, не түрлі боларын біліп 
сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің 
қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит 
қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың?

Артымнан балам құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің 
жақсылық қылған кісің көп болса, кім құран оқымайды? Егер 
жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған құраны 
сені неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе-өзің қылмаған істі, өлген 
соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала 
тілегенің - балам жасында өлсін дегенің. Егерде ержетсін десең, 
өзі ержетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа 
ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен?

Қартайғанда асырасын десең, о да - бір бос сөз. Әуелі - өзің қаруың қайтарлық 
қартаюға жетемісің, жоқ па? Екінші - балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма, 
жоқ па? Үшінші - малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды 
болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары - ол да екі талай. Хош, 
құдай тағала бала берді, оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді 
өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің 
алдайсың: «Әне, оны берем, міне, мұны берем» деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мәз 
боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? «Боқта!» деп, біреуді боқтатып, 
«кәпір - қияңқы, осыған тимеңдерші!» деп, оны мазаттандырып, әбден тентектікке 
үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу, 
сұм бол деп, «пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді» деп, тірі жанға сендірмей 
жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе?

Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі, құдайдан тілеймісің? 
Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық 
қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол 
қуатты орнын тауып сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды 
оқыса, ұғарлық ақыл берді, қайда жібергеніңді кім біледі?.. Ерінбей еңбек қылса, түңілмей 
іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі - біреуден 
қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің - сол.

Бұл - құдайдан тілеген емес. Бұл - абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, 
тіленшілік. Хош, сүйтіп жүріп-ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым 
табу керек. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. 
Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармай-
ды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де 
иттікпен табады, иттікпен айрылады. Бейнет, күйігі, ызасы - сол үшеуінен басқа ешнәрсе 
бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында «маған да баяғыда мал 
бітіп еді» деп мақтанады. Кедей болған соң, тағы қайыршылыққа түседі.

СЛОВО ДЕСЯТОЕ
Люди молят Бога о ребенке. Зачем человеку ребенок? 

Говорят, надо наследника оставить, чтобы сын кормил ро-
дителей на старости лет, молился за них после их смерти. 
Только и всего?..

Что значит оставить наследника? Боишься, после смерти 
твое имущество окажется без хозяина? Тебе ли печалиться 
о вещах, которые останутся после тебя? Или тебе жаль оста-
вить их людям? Какие сокровища ты нажил, чтобы жалеть 
о них? Хороший ребенок — в радость, плохой — в тягость. 
Как знать, какого ребенка даст тебе Бог? Или тебе недо-
статочно унижений, которые ты вынес за свою жизнь? Или 
мало гнусностей сотворил ты своими руками? Почему тебе 
хочется еще породить ребенка, вырастить его таким же не-
годяем, обречь его на те же унижения?

Хочешь, чтобы сын молился за тебя после твоей смерти? 
Если в жизни ты делал людям добро, кто не помолится за 
упокой твоей души? Но если ты чинил только зло, что тебе 
молитвы сына? Разве он сделает за тебя те благодеяния, 
которых ты сам не совершил? Если просишь ребенка для 
радостей потусторонней жизни, значит заведомо желаешь 

ему ранней смерти. Если просишь для радостей этой жизни, разве родится у казаха такой 
сын, который бы, возмужав, окружил родителей заботой, ограждал их от мук? Твоему ли 
народу, такому ли отцу, как ты, воспитать подобного сына? Ты хочешь, чтобы он кормил 
тебя, когда ты одряхлеешь? И это пустое. Во-первых, доживешь ли ты до немощной старо-
сти? Во-вторых, вырастет ли твой сын настолько милосердным, чтобы заботиться о твоей 
старости? Кто не возьмет на себя заботы о тебе, если у тебя есть скот? Не будет скота, еще

неизвестно, кто и как будет кормить тебя. Также неизвестно, будет твой сын множить 
добро или примется транжирить нажитое тобой. Хорошо. Скажем, Бог услышал твои молит-
вы, дал тебе сына. Сумеешь ты дать ему хорошее воспитание? Нет. Не сумеешь. Мало тебе 
своих грехов, погрязнешь еще и в грехах сына. С самого начала жизни будешь обманывать 
ребенка, суля ему то одно, то другое. И будешь радоваться, что удалось обмануть. Кого бу-
дешь винить, когда он вырастет лгуном? Учишь его сквернословить, поносить других, чуть

что защищаешь: «Не троньте этого упрямца», потакаешь его озорству. Отдавая в уче-
ние, выбираешь муллу за малую плату, лишь бы научить ребенка читать и писать, учишь 
хитрости и подлости, вселяешь в его душу недоверие к сверстникам, прививаешь дурные 
наклонности. Это и есть твое воспитание? И от этого ребенка ты ждешь милосердия?

Люди так же молят Бога и о богатстве. Зачем человеку богатство? Ты молил Бога? Мо-
лил. Бог тебе дает, а ты не берешь! Дал он тебе силы, чтобыты мог трудиться и наживаться. 
Разве ты тратишь эту силу на праведный труд? Нет. Бог дал тебе силы, чтобы ты мог учить-
ся, дал разум, способный усвоить науки, но неизвестно, на что ты потратил их. Кто не сумеет 
разбогатеть, если будет трудиться без лени, добиваться без устали, творить с умом? Но тебе

ведь не это нужно, тебе хочется получить богатство, запугивая, выпрашивая, обманывая 
других. Разве это мольба? Это попрошайничество, разбой, чинимый утратившим совесть и 
честь.

Ну скажем, выбрал ты этот путь, добыл себе скот. Так используй его на то, чтобы по-
лучить образование. Не для себя, так для сына. Без просвещения нет ни веры, ни блага. 
Без знаний ни намаз, ни посты, ни паломничества не достигнут цели. Я еще не встречал 
человека, который бы, добыв богатство разбойным путем, использовал его на благое дело. 
То, что добыто собачьим путем и тратится по-собачьи. И не остается от такого богатства 
ничего, кроме горечи разочарования, злобы, душевных мук. Пока богатство в его руках, он 
кичится им. Растратив, хвалится тем, что он «и он когда-то был богат». Обеднев, опускается 
до попрошайничества.

Дүние дос па, бос па?
Бір күй бар...
Абай шығармашылығын зерттеуде 

ғылыми айналымға дұрыс түспей жүрген 
ұғымдардың бірі – «дүние дос» мәселесі. 
Бұған себеп, ақын еңбектерінің кейбір 
басылымындағы «дүние дос» ұғымының 
«дүние бос» болып өзгеруі. Осы мәселенің 
байыбына бару үшін алдымен «дүние» 
ұғымына, оның мән-мағынасына үңіліп 
көрелік. Дүние – қазақы ойлау жүйесінде 
әбден қалыптасқан ұғым: араб тіліндегі 
бірінші мағынасы – өмір, тір¬шілік. Қазақы 
қолдану аясына орай «о дүние» және «бұ 
дүние» деп бөлінетіні тағы бар. «О дүниесі» 
– ахирет: адам жанының мәңгілік мекені. 
«Бұ дүниесі» – адамның осы өмірдегі 
өлшеулі ғұмыры. Енді, ақын «дүние дос» 
ұғымында қай дүниені айтып отыр? Әлбетте, 
осы дүниені. Сөзіміз дәлелді болу үшін 
ойшылдың өз қолынан шыққан мәтіндерін 
алға тарталық. Әрине, ең бірінші әңгімемізге 
арқау болып отырған «дүние дос» ұғымына 
қатысты негізгі мәтінді қарас¬тырамыз. 
Ол Абай шығармашылығының алтын 
өзегі болып табылатын «Кейде есер көңіл 
құрғырың» деп басталатын өлеңі. Бұл 
өлеңде біз көтеріп отырған мәселе айқын 
әрі тікесінен қойылады:

…Махаббатсыз – дүние дос,
Хайуанға оны қосыңдар.
Қызықтан өзге қалсаң бос,
Қатының, балаң, досың бар…

Осы үзікті хал-қадарымызша тал-
дап кө¬релік. Ең алдымен, «махаббатсыз 
қалғанда дүние адамның досына айнала-
ды» деген ой ұштығы алдымыздан шығады. 
Әрі махаббатсыз қалу – кемістік, орны 
толмас олқылық. Өйткені, ондай адам 
хайуан есебінде. Тіпті, адам санатынан 
шығарылады деген ойды оқимыз. Әрине, 
мұндай кесімді пікір кімге де болса ауыр 
тиетіні белгілі. Бірақ, тек қана қазақ мәдени 
контекстінен алыс адамға ғана. Қазақы 
тәрбие алған адам бұған ренжімесе керек. 
Қазақ о бастан сөз түсінбеген, айтқанға 
тоқтамаған адамды «мал» деп ныспылап 
жатады. Бұл ныспылау биологиялық ата-
удан гөрі, танымдық тұрғыдан берілетін 
атауға дәлірек келеді. Айтқан сөзін 
өткізе алмай ашынған ақын бірде наза-
ланып былай дейтіні бар: «…Осындай сөз 
танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді 
танитұғын шошқаны баққан жақсы». Жал-
пы, ислам мәдениеті тараған елдерде адам-
дарды таным дәрежесіне, сапалық қасиетіне 
орай «адам» және «хайуан» (немесе «мал») 
деп бөлу – қалыптасқан үрдіс.

Көтерген нақты мәселемізге қайта ора-
лып, оны зерде қалыбынан өткізуге тал-
пыныс жасалық. «Дүние дос» ұғымы қазақ 
оқырманының қабылдауына ауыр болғаны 

соншалық, ол оны «дүние бос» деп өзгертті. 
Жекелеген ғалымдар «жоқ, дүние бос емес, 
дұрысы – дүние дос» деп қанша дәлелдеуге

тырысса да, қалың көпшілік үйреншікті 
«дүние бостан» әлі де болса бас тартар 
емес. Ал, осы «дүние дос» қазақ мәдениетіне 
қан¬шалықты етене ұғым? Әлде мүлде 
жат ұғым ба? Абай бұл ұғымды қолдану 
арқылы жаңалық енгізіп отыр ма, әлде 
бар болғаны қалыптасқан дәс¬түрлі ой-
лау жүйесін жалғастырушы ма? Рас, 
көптеген сұрақтар қойдық. Сұрақ қоя оты-
рып, мәдениет қатпарларының тереңі¬нен 
белгілі бір себептермен ғылыми айна-
лымнан шығып қалған ұғым-түсініктерді 
тірілтпекпіз. Осы мақсатымызға жету 
үшін қазақ мәдениетінің баға жетпес асыл 
мұра¬ларының бірі Шал ақынның (Тілеуке 
Құле¬кеұлы) шығармашылығына ден 
қоялық:

Дүние деген шолақ депті,
Жан денеге қонақ депті,
Ахирет деген бір киім
Алып қайтар сол-ақ депті,
Дүние деген осы,
Ешкімнің емес досы,
Болар еді досы,
Аумаса егер қосы…

Осы мәтіннен «дүние дос» қазақ 
мәде¬ниетінде әбден қалыптасқан, талай 
ғасырлар бойы ұрпақ тәрбиесінде дұрыс 
сананың қалыптасуында өзіндік қызмет 
атқарып кел¬ген дүниетанымдық ұғым 
екенін жіті аң¬ға¬рамыз. Екіншіден, дүние 
ұғымының екін¬ші бір семантикалық 
мағынасы – зат, мүлік, жиһаз. Бұл тұрғыдан 
алғанда, дүние ешқашанда бос болмай-
ды; дүние қашанда заттарға, нәрселерге, 
мал-мүлікке, дүнияуи қызыққа толы бо-
лады. Тіпті, жоғарыда келті¬рілген Абай 
өлеңіндегі қатын, бала, дос ұғым¬дарының 
өзі дүниенің қызығына жатады. Ал, Шал 
ақын неліктен дүниенің адамға дос бола ал-
майтынын ашық айтады. Өйткені, біз дос 
тұтып сеніп жүрген дүниенің (осы өмірдің) 
қосы ауып қалады. Адам өмірі қазақи 
дүниетанымда екіге бөлінеді: фәни (өткінші 
өмір, осы өмір) және бақи (мәңгілік өмір). 
Міне, біз қара тұтып, көңілге медеу санап 
жүрген дүниенің қызықтары ана дүниеге, 
бақиға, жанның мәңгі өмір сүретін 
дүниесіне өте алмай, қосы ауып қалады. Бұл 
ойын Шал әрі қарай нақтылай түседі:

Жігіттер, жалған дүние бізден қалар,
Бір күні ажал келіп жаныңды алар,
Жан шығып дүниеден көшкеннен соң,

Мал-мүлкің, қатын, балаң, бәрі қалар.

Енді алған тақырыбымыздан ауытқымай 
әңгімеге өзек болған ақын өлеңіне қайтып 
оралайық. Осы шумақтың үшінші жолында 
«өзге қызық» хақында сөз болады

(«…қызықтан өзге қалсаң бос…»). 
Сонымен, Абай бізге екі түрлі қызықты 
көрсетіп беріп отыр: дүниенің қызығы 
(қатының, балаң, досың) және «өзге қызық». 
Бізді дәл осы сәтте қызықтырып отырған да 
осы «өзге қызық». Бұл өзге қызыққа қолың 
жете алмай қалса (бос қалсаң), ренжіме деп 
жұбатады ақын. Есесіне «қатының, балаң, 
досың бар»; соларды қанағат қыл, місе тұт 
деген ойды аңғарамыз.

«Дүние дос» ұғымын түсіну үшін қалай 
болғанда да ислам мәдениетіне, пәлсапасына 
соқпай өте алмайтынымыз басы ашық 
нәрсе. Ол қазақ мәдениетінің қалыптасу ба-
рысында исламның елеулі рөл атқарғанында 
болса керек. Қарап отырсақ, қазіргі қазақы 
ойлау жүйесіндегі негізгі категориялар араб 
тілінен енгенін байқаймыз. Сондықтан, қазақ 
мәдени ойлау жүйесінің контексін ислам-
нан бөліп алып қарастыра алмасақ керек. 
Исламда орыс тіліндегі «мир» ұғымын 
негізі ғалам (әлем) сөзі береді. Құранда 
Алла тағала Он сегіз мың ғаламды жарат-
ты дейді. Ендеше дәл осы ұғым¬ды беретін 
«дүние» сөзі қайдан келді? Ол нен¬дей 
мағынаны береді? Біз, ойлап қарасақ, өз 
төл ойлау жүйемізден ажырап кеткеніміз 
сон¬шалық, кейде ұғымдарды орынды-
орынсыз, байыбына бармай қолданып жа-
тамыз. Әйтеуір, абырой болғанда қаймағы 
бұзылмаған қасиетті тіліміз көмекке келіп, 
көптеген философиялық ұғымдардың шын 
мағынасын түсінуге талпынып жатқан жай-
ымыз бар.

Егер «әлем» ұғымы жалпылықты, 
абс¬трактілікті беретін болса, «дүние» 
ұғымы нақтылықты береді ғой деп ойлай-
мыз. Сон¬дықтан да нақты «бұ дүние» 
(осы өмір, осы тіршілік) және «о дүние» 
(ана өмір, ана жақ¬тағы тіршілік) деген 
түсініктер берік қа¬лып¬тасқан. Ендеше, 
Абай ойын да осы қазақ үшін дәстүрлі бо-
лып саналатын мәдени кон¬текстен бөлек 
қарастыра алмаймыз. Осы ереже-талап-
тарды орындағанда ғана, ойшыл бізді өз 
әлеміне кіргізбек, есігінен қаратпақ.

Ислам дінінің іргетасы болып 
есептелетін иманның жеті шартының бірі 
– ақиретке (о дүниедегі өмірге) сенім. Егер 
адам ақиретке сенбесе, жанның мәңгі өмір 

сүретініне иланбаса – оның иманы (сенімі) 
кәміл емес. Абай бұл жөнінде былай дейді:

…Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей,
Бақи қоймас фәнидің мінін көрмей.
Міні қайда екенін біле алмассың,
Терең ойдың телміріп соңына ермей.
Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас,
Екеуі тап бірдей боп орныға алмас.
Дүниеге ынтық, махшарға амалсыздың
Иманын түгел деуге аузым бармас.

Ой қарапайым: кімде-кім осы дүниеге 
кө¬ңі¬лін бермесе – сол мұсылман, соның 
има¬ны кәміл. Бірақ ол мүмкін емес: өмір 
сүр¬¬геннен кейін аз ба, көп пе, дүниенің 
қы¬зы¬ғынан тыс қала алмайсың. Осы 
тіршілік дүние¬сіне батып, жалған 
(өткінші) дүниенің арбауына шырмалған 
адамды «ұйқысынан» оятып, шын өмірге 
қарай бет бұрғызатын да осы – бақи (неме-
се ақирет) ұғымы. Түн арқылы күннің мән-
мағынасы ашылатыны сияқты, ауру арқылы 
денсаулықтың қадіріне жететініміз сияқты, 
осы өмірдің (фәнидің) сыры да тек қана 
бақи арқылы ашылмақ.

Бірақ, ол – кез келгеннің уысына түсе 
бермей¬тін ерекше несібе, айрықша бақ-
талай. Ол үшін «терең ойдың телміріп 
соңына еруің» шарт; сонда ғана фәнидің 
міні ашылып, сыры алдымызға тартылады. 
Осы пікірін ойшыл былай деп таратады: 
«Кімде-кім ақиретте де, дүниеде де қор 
болмаймын десе, білмек керек: еш адамның 
көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, 
екі ынтық құмарлық бірдей болмайды, екі 
қорқыныш, екі қайғы – олар да бірдей бол-
майды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады 
деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда 
қай адамның көңілінде дүние қайғысы, 
дүние қуанышы ақирет қайғысынан, ақирет 
қуанышынан артық болса – мұсылман 
емес».

Енді бұлай болғанда кімде кім дүниеге 
дос болса, махшарға (о дүниедегі адамның 
күнәсі тексерілетін орын) амалсыз болса 
– ондай адам бүгінімен ғана өмір сүретін 
хайуан есе¬¬бінде. Ол үшін тіршіліктің 
сыры жабық. Дү¬ниенің сыры – беймәлім. 
Ол дегеніміз – өзінің адами болмысын аша 
алмаған адам. Аты бар да заты жоқ пен-
де. Осының бәрінің себебі – махаббаттың 
жоқтығында. Махаббаттың да түр-түрі 
болатыны тағы да хақ. Абайдың не¬гізгі 
нысанаға алып отырғаны қай махаббат? 
Әрине, Жаратушыға деген махаббат.

  Омар ТЕМІРБЕКОВ,
Л. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті қазақ әдебиеті 
кафедрасының доценті, филология 

ғылымының кандидаты
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ЧЕСТВОВАНИЯ

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Труд медика особо почетен. Он требует большой ответственности и самоотдачи, предан-
ности и любви к своей профессии. На протяжении всей своей жизни каждый человек не раз 
обращается за медицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здоровье, а порой и 
жизнь.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет особое внимание развитию 
здравоохранения и улучшению качества медицинских услуг в стране. Благодаря росту эко-
номики ежегодно увеличиваются объемы финансирования, направленные на внедрение 
передовых технологий, профилактику, диагностику и лечение больных, на укрепление ма-
териально-технической базы, строительство новых лечебных учреждений.

В нашем районе успешно реализуются мероприятия Государственной программы «Са-
ламатты Қазақстан», принято немало действенных мер по модернизации системы здравоох-
ранения. В настоящее время у нас внедрены технологии раннего восстановительного лечения 
и медицинской реабилитации. Повышение качества медицинского обслуживания населения 
благоприятно сказывается на состоянии здоровья каждой семьи и каждого жителя нашего 
района.

Выражаем искреннюю благодарность фельдшерам, сотрудникам «скорой помощи», ме-
дицинским сестрам, врачам, санитаркам – всем тем, кто в трудные минуты оказывается 
рядом.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успешной работы!

Аким Абайского района                       С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                 Б.Цай

Құрметті медицина қызметкерлері және 
денсаулық сақтау ардагерлері!

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Медицина мамандарының еңбегі құрметке лайық. Ол үлкен жауапкершілікті, қажыр-
қайратты, өз мамандығына деген махаббат пен адалдықты қажет етеді.  Өз өмірінде әр 
адам бірнеше рет медициналық көмекке жүгінеді, дәрігерлерге ең басты байлығымыз – 
денсаулықты, кейде өмірімізді сеніп тапсырып жатамыз. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздегі медициналық қызметтің 
сапасының жақсаруы мен денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше назар аударып отыр. 
Экономиканың қарыштап өсуінің арқасында жыл сайын науқастарды емдеу мен диагно-
стика жасауға, алдын алуға, жаңа технологияларды енгізуге, жаңа емдеу мекемелерінің 
құрылысын салу мен материалдық-техникалық базаны бекітуге бағытталған қаржыландыру 
көлемі көбейіп келеді. 

Біздің ауданда «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы сәтті жүзеге асу-
да, денсаулық сақтау жүйесін модернизациялау бойынша біршама әлеуетті шаралар қолға 
алынды. Қазіргі таңда бізде емдеуді ертерек қалпына келтіру мен медициналық оңалту 
технологиясы енгізілген. Халыққа медициналық көмек көрсету сапасының артуы біздің 
аудандағы әр отбасы мен әр тұрғынның денсаулығына жағымды әсер етуде.

Дәрігерлерге, фельдшерлерге, медбикелерге, «жедел жәрдем» қызметкерлеріне, 
санитарларға – қиын сәттерде қасымыздан табылатын ақ халатты абзал жандардың 
барлығына алғысымызды білдіреміз. Сіздерге мықты денсаулық, жемісті еңбек, абыройлы 
қызмет тілейміз! 

Абай ауданының әкімі                              С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                           Б.Цай

18 июня в районном ДК прошло торже-
ственное мероприятие «Гордимся доктор-
ами», посвященное Дню медицинского ра-
ботника. Внутри Дома культуры стены фойе 
были увешаны плакатами на медицинскую 
тематику. На специальном экране демон-
стрировали работу медицинских работни-
ков. Все было готово к началу торжества. В 
этот день медицинские работники сменили 

белые халаты на изысканные наряды, уса-
живаясь в первые ряды, они поздравляли 
друг друга. 

Праздничное мероприятие открыла пре-
красная богиня здоровья Гигиея, державшая 
в руках сосуд с исцеляющими средствами 
и тайнами природы. Небесная гостья вме-
сте с маленькими помощниками исполнила 
музыкальную композицию «Улыбнитесь, 
доктора!». Такое оживленное начало внесло 
радостное настроение и улыбки.

С поздравительной речью выступила 
и.о. акима Абайского района АсемДжуну-
спекова: 

- Здоровье человека всегда являлось 
высшей ценностью, а люди, которые выбра-
ли своим призванием 
заботу о нем, во все 
времена пользовались 
уважением и почетом 
- отметила Асем Айт-
жановна. -Спасибо 
вам за самоотвержен-
ный труд и верность 
долгу. Желаем вам 
добра и счастья, веры 
в завтрашний день, 
благополучия в домах, 
успехов в вашем бла-
городном труде!

В торжественной 
обстановке состоялось 
вручение Почетных 
грамот и благодар-
ственных писем акима 
Абайского района. За 
вклад в социально-
экономическое раз-
витие района и в честь празднования Дня 
медицинского работника Почетными гра-
мотами наградили заведующую терапев-
тическим отделением поликлиники КГП 
на ПХВ «Центральной больницы г.Абай» 
Людмилу Акулич, терапевта Центральной 
районной больницы Гульжан Бекжанову, 
старшую медицинскую сестру КГП на ПХВ 
«ЦБ г.Абай»  Лидию Мукашеву, главного 
специалиста отдела эпидемиологического 
надзора Абайского районного управления 

по защите прав потребителей Кульжахан 
Айтбаеву, медсестру средней школы с. Кур-
ма Айгуль Закирову, медсестру комплекса 
«Детский сад-школа «Таншолпан» Евгению 
Куприенко. Благодарственных писем удо-
стоены заместитель директора по организа-
ционно- методической работе КГП на ПХВ 
«ЦБ г.Абай»  Раиса Коруно, акушерка СВА 
«Карагандинская» Светлана Цой, медсестра 
КГП на ПХВ «ЦБ г.Абай» Баян Садикова, 
медицинский регистратор отдела эпидеми-
ологического надзора Абайского районного 
управления по защите прав потребителей 
Надежда Вишнева, медсестра ясли-сада 
«Золушка» г.Абай Наталья Руденко, медсе-
стра детского садика «Бобек» г.Абай Елена 
Андриенко. 

На празднике чествовали главных вра-
чей медицинских учреждений района – это 
директор Центральной больницы г.Абай 
Маратбек Жумакаев, директор Центральной 

Сохраняя главное богатство
районной больницы Абайского района На-
талья Белан, начальник Абайского район-
ного управления по защите прав потребите-
лей Гульнар Даутпаева,  директор филиала 
РГКП «Карагандинский областной центр са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы» 
комитета РК по защите прав потребителей 
по Абайскому району Мухамбет Ергазинов. 
Главных врачей  района поздравил секре-

тарь районного маслихата Борис Цай.
 Медицинских работников в этот день  

радовали своим творчеством фольклорный 
ансамбль казахских народных инструмен-
тов районного Дома Культуры под руко-
водством заслуженного деятеля культуры 
РК Байкары Садуакасова, лауреаты между-
народных и республиканских конкурсов 
по спортивным бальным танцам «Жалын» 
г.Караганда, трио «Кыздар»,  артисты рай-
онного культурно-досугового центра.

Чествовали в этот день и ветера-
нов системы здравоохранения. Это 
Г.Ш.Шароварова, А.Б.Оспанова, 
З.Х. Жанмужанова, Л.А.Нестерович, 
З.И.Минакова, В.Е.Вихиль, В.В.Перстенева, 

Л.И.Пирожкова, Н.П.Мороховец, Н.И. Ер-
шова, Л.Г. Шмакова.

Необычно прошла церемония посвя-
щения в профессию молодых работников 
здравоохранения. Вниманию зрителей было 
представлено веселое шоу Профессора Звез-
дунова. Достойно пройдя все  конкурсные 
задания неутомимых и забавных профес-
соров,  молодым специалистам дипломы 
и необычные подарки в виде цветов в гор-
шочках вручил директор Центральной боль-

ницы г.Абай Маратбек 
Жумакаев.

Для проведения на-
граждения номинантов 
лучших по профессии 
работников здравоохра-
нения Абайского района 
на сцену пригласили 
Наталью Белан. Дипло-
мы, цветы и денежные 
сертификаты получили 
специалист санитарно 
– эпидемиологического 
надзора Карлыгаш Нур-
пеисова, лаборант са-
нитарно-гигиенической 
лаборатории Ремкиш 
Муханова. Аплодис-
ментами встретили зри-
тели врача терапевта 
СВА «Карагандинская» 
Надежду Работягову, 

врача-терапевта Любовь Романюк, врача 
скорой медицинской помощи Валентину 
Светличную. Заслуженную награду лучшим 
работникам вручила Гульнар Даутпаева.  
Лучшими медицинскими работниками в 
различных номинациях признаны - медсе-
стра хирургического отделения  Централь-
ной районной больницы Марал Кусаинова,  
медсестра Центральной больницы г.Абай 
Ольга Чавкина, фельдшер станции скорой 
медицинской помощи Центральной район-
ной больницы  Абай  Жылкыбаев, медсе-
стра Медико-социального учреждения пре-
старелых и инвалидов Абайского района 
Наталия Гонтарь, медсестра   СОШ  им. 
Корниенко п.Топар Гульнар Адашева.

В завершение торжественного меропри-
ятия зал районного ДК осветил празднич-
ный фейерверк.

К.БЛЯЛОВ

ҚҰРМЕТ

Біз сауықтыру 
орталығының бүгінгі ты-
ныс – тіршілігін білу 
мақсатында аға медбикесі 
Набок Марина Юрьев-
намен сұхбаттасқан бо-
латынбыз. Біздің топ бұл 
мекемеге кіргеннен ба-
стап, қызметкерлері ыстық 
ықыласпен қабыл алды. 

Набок Марина Юрьев-
на 1970 жылы 28 маусым-
да Шахтинск қаласында 
дүниеге келген. Әкесі – 
шахтер, анасы – тігінші 
қарапайым отбасы. Анасы 
Абай қаласындағы тігін 
фабрикасында қызмет 
жасаған. Інісі де шахтер. 
Отбасы Абай қаласына 
көшіп келеді. Марина 
Юрьевна қаламыздағы 
№14 мектеп – лицейін 
бітірген. Орта білімді 
аяқтаған соң, 2 жыл коллед-
жде мейірбике мамандығын 
оқып тәмамдайды. Марина 
Юрьевна бұл лауазымда 18 
жыл қызмет жасап келеді. Ал аға мед-
бике болып бір жыл жұмыс істеуде. 

- Бұл мамандықты мен 
кездейсоқ таңдадым. Бұған менің 
адамдарға көмек көрсету деген ар-
маным алға жетеледі. Сондықтан 
жүрегімнің қалауымен түсіп, қазіргі 
таңға дейін таңдаған мамандығыма 
бірде – бір өкінген емеспін. Мен алғаш 
қарттар үйіне жұмысқа тұрғанымда бұл 
ғимарат жаңадан ашылған болатын. 
Барлығын жаңадан бастап, ол кезде 5 
адам ғана жұмыс жасайтын. Содан мен 
баспалдақпен қарапайым жұмыстан 
осы дәрежеме дейін жеттім. Біздің ме-
кемеге Қарағанды облысының барлық 
аудандарынан келеді. Олармен қарым 

Қарттарға 
көмегімізді аямаймыз

– қатынасым өзара түсінушілікпен, 
жауапкершілікпен, - деді. Отбасында 4 
бала, 4 немере тәрбиелеген аяулы ана, 
асыл әже. Жолдасы – Александр Генна-
дьевич кенші.

Денсаулық сақтау саласындағы жаңа 
реформаға байланысты, емделушілер 
тек Абай қаласынан ғана емес, басқа 
да өңірлерден де келеді. Бізде қала бой-
ынша бірден-бір эксклюзивті көмек 
көрсететін нейрохирургия, транс-
плантация, гематология, эндокри-
нология, нефрология бөлімшелері 
бар. Көрсеткіштер де жылдан жылға 
жақсарып келеді.  Бұл қуантарлық 
жайт. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАММЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЕНІҢ ТІЛІМ
Қасиетті Рамазан айы мүбарак болсын

Рамазан – он бір ай бойы кір шалып, тот 
басуға аз қалған рух пен жүректің қайта та-
зарып, кемелденуі үшін Құдай Тағаланың 
арнайы бекіткен киелі құлшылық түрі.Рама-
зан – асау нәпсіге тойтарыс беріп, оған қыл 
бұрау сала ауыздықтау айы.Рамазан – қара 
ниетті шайтанның ауыз бекіткен адам бала-
сын азғыруда амалы құрып, кері шегінетін 
айбарлы айы. Мұхаммед пайғамбардың 
(с.а.у.): «Рамазан айы келгенде, жәннаттың 
есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері 
жабылады, шайтандар кісенделеді» деуі бұл 
айда шайтан атаулының көксегеніне жете 
алмай дымы құритынын білдіреді. Рамазан 
– құлдың Хақ Тағалаға барынша жақындау 
үшін күллі қам-қарекетін салатын, бар 
жігер-қайратын төгетін ұлы майданы. Рама-
зан – сауабына мың айға тең келер қасиетті 
Қадір түні бар ең берекелі ай.Рамазан – 
жай уақытта жасаған жақсылықтар мен 
салиқалы амалдар сауабының еселеніп жа-
зылатын құтты айы. Сондықтан, бұл айда 
бар игілік иелері жақсылық жасауда өзара 
аламан бәйгеге түседі.

Бұл айда Құран бастан-аяқ қайта-
қайта хатым жасалып, әр-әр жерде оның 
қасиетті үні ғажайып сұлу әуенмен оқылып, 
көкке шалықтап жатады. Құлдың жасаған 
жақсылығын періште атаулы жарыса жа-
зып, тіпті, ораза сауабын өлшеп жазуда 
қалам тоқтап, тек «ораза ұстады» деген 
баяндаумен ғана шектеледі де, берілетін 
сауаптың мөлшері Ұлы Құдірет Иесінің 
құзырына аманатталады. Құдси хадисте 
Аллаһ Тағала: «Аузы берік адам ішіп-жеуін 
тек менің ризалығым үшін доғарды. Ора-
за – Мені мен құлымның арасындағы рия-
сыз ғибадат. Оған берілетін сый-сауапты 
Мен ғана өлшеп, Мен беремін. Аузы берік 
құлымның аштық пен шөлдеуден шыққан 
ауыз исі Мен үшін миск әтірінен де тамаша» 
деп, оразаның зор сауабынан хабар беріп 
сүйіншілеген.Мұсылман үмбеті бұл айды 
сарыла күтіп, сағына қарсы алады. «Ендігі 
жылы бұл қасиетті аймен қайта қауышуға 
ғұмырым жете ме, жоқ па?» деген қимас 
сезімдермен шығарып салады. Сондықтан, 
Хақ Елшісінің тілінде мына бір дұға 
әрдайым қайталанатын да тұратын: «Уа, 
ұлы Құдірет! Бізді қасиетті Рамазан айына 
жеткізе гөр!».

Рамазанда Жаратқанның құлдары жап-
пай ораза ұстайды. Ораза – тек ішім-жемге 
ауыз бекіту емес, Ұлы Құдірет разы бол-
майтын барша істерден тыйылып, күллі 
жаман ойлардан арылу. Сондықтан, бұл 
айда мұсылман баласы жүрек түкпіріне 
түрлі арам ойлардың уақытша ұялауына 
да жол бермей, нәпсімен айқаста күндей 
күркіреп, найзағайдай жарқылдайды. Бар-
ша дене-мүшелеріндегі жағымсыз қылықтар 
мен әрекеттерге кісен салып бағады. Бұл 
айда оның көзі тек ақиқатқа ғана ашы-
лып, құлағы тек жақсы насихатты ғана 
тыңдайды. Тілі бос сөздерге күрмеледі 
де, небір жақұт-маржан жақсы сөздерге 
ағытылады. Қолы тек адал ұстап, аяғы 
тек сауап іздеп, жақсылыққа жүгіреді. 
Мұндай жандардың жадында әрдайым 
Хақ Елшісінің (с.а.у.): «Кімде-кім жалған 
сөйлеуін қоймаса, жағымсыз қылықтарынан 
тыйылмаса, Аллаһ Тағала ондай адамның 
тек ауыз бекіткеніне мұқтаж емес» деген 
салмақты ескертулері жаңғырып тұрады.

Ораза – мұсылман үшін үлкен сабыр 
мектебі. Сондықтан, Жаратқанның құлдары 
бұл айда әдеп білмес пенделердің өзіне 
жасаған небір сорақы іс әрекеттерін көріп, 
ашу шақырар сөздерін естісе де, жарылуға 
шақ қалған нәпсісіне «Мен оразамын» деген 
жалғыз ауыз сөзбен тоқтау салып, сабырға 
шақырады. Мұндай күтпеген сөзбен соққы 
алған сол әдеп білместердің өзі де терең 
ойға шомып, тәубасына келеді. Күні бойы 
аштық пен шөлдің қиындықтарына төзе 
білген, тіпті, жаздың небір ми қайнатар аптап 
ыстықтарында да ауыз бекітуге шыдаған 
жандар ендігі жерде өмірде кездесетін небір 
қиындықтарға мойымай, сабырлылық таны-
тады.Басқа айда өз қалауынша бей-берекет 
ішіп-жеп үйренген құл ендігі жерде судың 
бір тамшысын, тамақтың бір түйірін ау-
зына салу үшін Ұлы Иесінің «азан» атты 
бұйрығын күтеді. Сөйтіп, он бір ай бойы 
өзін ие санап келген тәкаппар нәпсіге бар-
ша ырыс-берекенің, рызық-нәпақаның шы-
найы Иесі Аллаһ Тағала екенін ұқтырады. 
Таңның атысы кештің батысына дейін аш 
жүрген кісі өзінің әлсіздігі мен әлжуаздығын 
түсініп, Жаратқан Иесінің шексіз құдіретті 
екенін жан жүрегімен сезіне бастайды. Түс 
ауа құрсағы күндегі үйренген әдетіне са-
лып бұлқынғанмен, іштегі «рұқсат жоқ» 
деген иман үнімен қайта сабасына түседі. 
Алғашқы кездері асау нәпсісі отыз күндік 
оразада бара-бара райына түседі. Ендігі жер-
де ол нәпсінің жетегінде емес, нәпсісі оның 
жетегінде жүрмек. Кеш ауа ерні кеберсіп, 
барынша ашыққан құл қарны кейде шала 
тойып, кейде аш жүретін жетім-жесір, 
кедей-кепшіктердің хал-ахуалын ұғынып, 
аштықтың, жоқтың не екенін жан-тәнімен 
сезінеді. Сөйтіп, оның қатая бастаған жүрегі 
мейлінше жібіп, оларға деген мейірімі ояна-
ды. Бұдан былай ол жетім көрсе жебеп, ке-
дей көрсе демеп жіберуді өзінің ұмытылмас 
борышы деп біледі.

Биыл. яғни 2015 жылы мұсылмандық 
ай күнтізбесі бойынша Қасиетті Рама-
зан айының бірінші күні маусым айының 
18 – не сәйкес келіп тұр. 29 күн. Шілденің 
13-нен 14-не караған түн Ләйләтул-Қадр, 
яғни касиетті Қадір түні. Сәресі ішу таң 
намазының кіруіне 10 минут қалғанда 
тоқтатылады. Ауызды ақшам намазының 
уакыты болысымен кұрмамен немесе су-
мен және т.б. жеміспен де ашуға болады. 
Тарауих намазы Құптан намазынан кейін 
оқылады, ал Үтір-Уәжіп намазы ең соңынан 
жамағатпен оқылады. Пітір-садақаны рама-
зан айының басынан айт намазына дейін бе-
руге болады. Пітір Қарағанды бойынша 200 
теңге. 17 - шілде (сенбі) күні Ораза айт мей-
рамы басталады. Айт намазы Қарағандыда 
сағат 6.00-де оқылады. Оразаға ниет: Алла 
Тағал үшін мүбарак рамазан айының ора-
засын ұстауға таңнан күн батқанға дейін 
ниет еттім. Ауызашар дұғасы: «Жаратқан 
Ием Сен үшін ораза ұстадым, Саган иман 
келтірдім, Саган тәуекел еттім,Сен бер-
ген ризық несібеңмен ауыз аштым. Иә, 
кешірімді Алла! менің алдыңгы және соңгы 
күнә- кемшіліктерімді кешіре гөр!»

Алла Тағала баршамыздың қасиетті 
айда жасаған ізгі амалдарымызбен , ұстаған 
оразаларымызды қабыл етсін

Смағұлов Жасұлан Манапұлы, Абай 
ауданының найб имамы

ЯЗЫК ДРУЖБЫ
В Абайском районе пропаганде и изучению государственного языка уделяется 

пристальное внимание. Люди разных национальностей, овладевая казахским язы-
ком, активно проявляют себя в творчестве и искусстве, общаются с друзьями и ис-
пользуют его в трудовой деятельности.

Жительница села Агрогородок Ксения 
Киселева овладела казахским языком бла-
годаря любви к вокальному искусству. Де-
вушка является призером республиканских, 
областных и районных олимпиад и конкур-
сов по казахскому языку, призером Абаев-
ских чтений. С малых лет Ксения увлекалась 
пением и танцами, с легкостью смышленая 
ученица постигала иностранные язы-
ки, в том числе и казахский. Девуш-
ка признается, что интерес к госу-
дарственному языку зародился у нее 
еще в сельской школе. Учителя ка-
захского языка Кульжан Шонаева и 
Эльмира Талипова смогли раскрыть 
школьнице красоту языка великого 
Абая. В связи с тем, что в сельской 
школе обучение велось до 9 класса, 
Ксении пришлось оканчивать 10 и 
11 классы в п. Каражар Бухаржырау-
ского района. Общительная девушка 
на новом месте подружилась с мест-
ными ребятами и понемногу стала 
разговаривать на казахском языке. 
Особенно пленили сердце Ксении на-
родные казахские песни.

- Когда я слушала казахские 
песни, в моей душе начинала играть 
особенная мелодия, окрашенная в 
разноцветные краски. Мне хотелось 
понять каждое слово и узнать о чем 
же поется в том или ином произведении, - 
рассказывает К.Киселева. – Если какие-то 
слова я произносила неправильно, то мои 
друзья исправляли меня. Никто не смеялся 
надо мной, а наоборот все стремились по-
мочь изучить.

Несмотря на свой юный возраст, девуш-
ка имеет в своем активе много почетных 
грамот и дипломов. Ее имя занесено в книгу 
«Надежды Казахстана. Лучшие учащиеся 
республики 2008-2009 гг.» На данный мо-

мент наша собеседница является студенткой 
3 курса филологического факультета Кар-
ГУ имени Е.А.Букетова. Поразив судей сво-
им творческим номером на конкурсе «Жас 
талап» проводимого среди первокурсников, 
Ксения получила возможность развивать 
свой талант в вокальной студии «Жастар» 
при университете. В прошлом году на ре-
спубликанском творческом конкурсе в 
Усть-Каменогорске «Мемлекеттік тіл- менің 
болашағым» команда КарГУ, в которую 
вошла и Ксения заняла почетное второе ме-
сто. Карагандинские девушки подготовили 
музыкальное приветствие, отвечали на во-
просы жюри и в завершение продемонстри-
ровали сценку в купе на государственном 
языке. А недавно девушки вернулись побе-
дителями с областного конкурса, посвящен-
ного 70-летию Великой Победы.

Сейчас в летний период Ксения занима-
ется в вокальной студии и продолжает петь 
и проводить мероприятия на казахском язы-
ке. Ставить голос Ксении помогает опыт-
ный педагог по вокалу Сара Назымовна 
Муканова. В будущем девушка планирует 
стать педагогом, и, конечно же, заниматься 
эстрадным вокалом.

На мой традиционный вопрос, на что 
следует обратить внимание при изучении 
государственного языка, она пояснила, что 
казахский язык надо полюбить всей душой:

- Для меня казахский язык стал языком 
дружбы. Я думаю, что казахский язык надо 
постигать со всех сторон одновременно: чте-
нием газет, слушанием радио, просмотром 
фильмов, посещением лекций, проработкой 
учебника, встречами и беседами с друзьями 
- носителями языка - сказала Ксения Кисе-
лева. 

Прекрасно знает  и активно пропаган-
дирует государственный язык руководитель 
татаро-башкирского объединения «Ляйсен» 
Дилара Сайфуллина, которая в этом году 
отмечает 10-летний юбилей своей деятель-
ности. Посетив уютный кабинет культур-
ного объединения, я заметил, что среди 

множества наград особое место занимают 
дипломы за участие в областном конкурсе 
«Тіл -достық тірегі». 

- Участвуя в различных праздничных 
мероприятиях, помимо татарских песен мы 
с удовольствием исполняем песни на казах-
ском языке. Почти все члены нашего обще-
ства хорошо знают государственный язык, 

- говорит Д.Сайфуллина.
За последнее время в состав татаро-баш-

кирского объединения постепенно вливается 
молодежь, что, конечно же радует. В этом 
году за вклад в социально-экономическое 
развитие района и в честь празднования 
Дня единства народа Казахстана Диляру 
Сайфуллину наградили благодарственным 
письмом акима района. На прошлой неделе в 
г.Абай весело и интересно отметили народ-
ный праздник татар и башкир «Сабантуй». 
В торжественной обстановке руководителю 
татаро-башкирского объединения вручи-
ли грамоту районного отдела культуры  за 
укрепление национального и межконфесси-
онального согласия, сохранения культурных 
традиций в районе. Дилара Сайфуллина го-
ворит, что татарский язык очень похож на 
казахский, что способствует тесному сбли-
жению народов.

-  В этом году в Казахстане отмечается 
20-летний  юбилей Ассамблеи народа Казах-
стана, которая объединила более 100 этно-
сов нашей страны и сыграла особую роль в 
установлении мира и согласия в республике. 
И мы счастливы от того, что можем разви-
вать культуру и язык татар и башкир, - от-
метила Д.Сайфуллина.

Первокурсник юридического факульте-
та специальности «Международное право»  
КарГУ имени Е.А.Букетова, обладатель 
аттестата особого образца школы имени 
Корниенко п.Топар Эмин Ширинов свобод-
но говорит на казахском языке. Благодаря 
школьной учительнице казахского языка 
Саягуль Смаиловой парень смог вникнуть 
в основы грамматики, а затем отлично вы-
ступить на районном и областном конкур-
сах «Жарқын болашақ». Сейчас обучаясь в 
университете, будущий дипломат опирает-
ся на принцип триединства языков, о чем 
неоднократно в своих выступлениях подчер-

кивал Глава государства. Парень налегает на 
английский, а вот проблем с государствен-
ным языком он не ощущает, сказывается 
школьная подготовка. По словам Эмина 
Ширинова один из самых важных факторов 
объединения казахстанцев -  это знание го-
сударственного языка, который открывает 
каждому из нас неограниченные возможно-
сти. 

-  Лично для меня казахский язык – это 
ключ к пониманию  культуры, традиций и 
ментальности народа, – сказал в завершение 
беседы Эмин.

Кайрат БЛЯЛОВ

Жиын
Маусымның 16 жұлдызында «Нұр Отан» партиясы ғимаратының конференция за-

лында Абай ауданының «Есеп айырысу сервис орталығы» ЖШС тұрғындарды элек-
трмен қамтамасыз 
ету қызметінің 
мәселелері бойынша 
жария тыңдалымы 
өтті. Оған Абай ау-
даны әкімінің орын-
басары А.Ғ.Жәкенов, 
есеп айырысу сервис 
орталығының ди-
ректоры және қала 
тұрғындары  қатысты. 

Күн тәртібінде 
электр қуатының та-
рифин көтеру мәселесі 
қозғалды. Жылдың 
басынан бастап 
электр қуатының та-
рифи өскен болатын. 
Осы мәселе бойын-
ша тұрғындардың 

көзқарастары мен ұсыныстары тыңдалып, сұрақтарға жауап берілді. 
Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Управление предпринимательства Ка-
рагандинский области в рамках реализации 
Государственной программы форсированно-
го индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 
продолжает работу по привлечению реги-
ональных экспортеров к реализации Про-
граммы «Экспорт-2020».

Оператором программы «Экс-
порт-2020» выступает АО «Националь-
ное агентство по экспорту и инвестициям 
«KAZNEXINVEST», которое является ин-
ститутом сервисной поддержки, призван-
ным содействовать диверсификации эко-
номики путем развития и продвижения 
казахстанского не сырьевого экспорта и 
привлечения прямых иностранных инвести-
ций в обрабатывающие сектора экономики.

ЭКСПОРТ-2020
В настоящее время АО 

«KAZNEXINVEST»  объявляет прием за-
явок на возмещение затрат, связанных с экс-
портом товаров на внешние рынки за пери-
од с 20 мая 2013 года по 20 мая 2015 года.

Срок приема заявок – до 11 сентября 
2015 года. В связи с ограничением бюджет-
ных средств, приоритет будет отдаваться 
заявкам, поступившим первыми.

Подробная информация о перечислени-
ях видов затрат, подлежащих возмещению, 
заявительных документов по участию в 
Программе развития и продвижения экс-
порта «Экспорт-2020» размещена на сайте 
www.kaznex.kz.

ГУ «Отдел предпринимательства и про-
мышленности Абайского района»
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ЧС информирует

Наступившее лето принесло ветреную погоду, 
а также обилие тополиного пуха. Улицы и дво-
ры покрываются тополиным пухом, как снегом, 
а он, в свою очередь, становится потенциальным 
очагом пожара. Тополиный пух легко воспламе-
няется, горит, как порох, — моментально, во всех 
направлениях, оставляя после себя только чёрные 
следы. Как результат — резкий рост числа пожа-
ров. Огонь, распространяясь по тополиному пуху, 
переходит на горючие материалы домов и прочих 
строений. Особенно в этот период «страдают» ав-
томобили, не спасают их даже гаражи.

Проникая через щели внутрь, огонь уничто-
жает всё на своём пути. Последствия нетрудно 
представить – сгоревшие строения, дома, автомо-
били и прочее имущество. Наибольшей опасности 
возгорания подвержены деревянные строения, а 
также гаражи и стоянки автомобильного транс-
порта. Гаражи — это очень коварные объекты. 
Наши автолюбители зачастую хранят в гаражах 
баллоны с газом, канистры с горючими материа-
лами, что повышает вероятность ЧП.

В связи с тем, что коммунальные службы не 
всегда успевают убирать тополиный пух, необ-
ходимо самим заботиться о сохранности своего 
имущества и, возможно, жизни. Основная масса 
пуха ещё висит на деревьях. От тополиной мете-
ли никуда не скрыться – это своеобразное стихий-
ное бедствие. Единственный способ борьбы – по-
ливать пух из шлангов и сгребать его в кучи. И ни 

Тополиный пух, жара, пожар!
в коем случае не сжигать!

В этот период необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. Ни в коем случае 
не следует разводить костры в местах скопления 
пуха, листьев и мусора. Нужно своевременно очи-
щать прилегающую к зданиям территорию от му-
сора, листьев, тополиного пуха!  Места скопления 
пуха, особенно у деревянных построек, надо регу-
лярно очищать, не позволять детям и подросткам 
его поджигать. На предприятиях и учреждениях 
следует установить контроль за режимом курения, 
категорически запретить разведение костров и 
сжигание мусора, тщательно проводить подго-
товку к проведению сварочных работ, провести 
дополнительные противопожарные инструктажи.

Соблюдение этих простых правил позволит 
предотвратить пожар, который легче предупре-
дить, чем потушить. Родителям необходимо объ-
яснять детям, к какой непоправимой беде может 
привести игра с огнём. В этой связи Отдел по 
чрезвычайным ситуациям Абайского района на-
поминает, что по закону материальный ущерб от 
пожаров, вызванных детской шалостью, возме-
щают родители!

Соблюдение этих простых правил позволит 
значительно снизить возможность возникновения 
пожара.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайско-

го района

Сәрсенбінің сәті күні Абай аудандық 
мәдениет үйі ғимаратында «ЖИТС (СПИД) 
дертінің алдын алу және күресі жөніндегі 
Қарағанды облыстық орталығының» ар-
найы мамандары сақтандыру шаралары-
нан семинар өткізді. Семинарға аудандық, 
қалалық әкімдік өкілдері мен ұстаздар 
ұжымы мен жастар ісі жөніндегі бөлім 
қызметкерлері қатысты. Облыстық осы 
орталықтың бас маманы Әкімбаева Индира 
Мұратқызы ғасыр дертіне айналған аурудан 
сақтану, алдын алу, саналы түрде сарап-
тамадан өтіп, өкінішті жағдайға тосқауыл 
болатын тәсілдерді баян етті. Дауасы 
жоқ дерттің қорғаны қашан да тәрбие мен 
тазалық, мәдениет пен әдеп боп қала бер-

Сақтансаң сақтайды
мек. Өкінішке орай, Қарағанды облысы Ал-
маты және Павлодар аймақтарынан кейінгі 
ауру таралымы бойынша Қазақстандағы 
үшінші орында екен. Яғни, тіркелгендер са-
нымен 4 154 адам болса, оның ішінде Абай 
ауданы үлесінде 44 жерлесіміз бар. Бұл 
көрсеткіш облыс төңірегіндегі Осакаров 
және Бұқар жырау аудандарынан кейінгі 
көрініс. Жұқпалы дерттің негізгі таралымы 
қазіргі кезеңде жыныстық қатынас кесірінен 
болып отыр. Жұқтыру жолдары; қан 
арқылы, сақтанбаған жыныстық қатынас, 
анасынан балаға берілуі десек те, төсек 
қатынасынан былғанған науқастар 83,3%-
ды құрайды. Іріп-шіріген имун тапшылығы 
иман тапшылығының нәтижесі іспетті. 

Елбасымыз  Қазақстан  халқына жолдау-
ында жыл сайын,  дене шынықтыру мәдениеті 
мен спортты дамыту еліміздегі әлеуметтік 
тәрбиенің негізгі көзі екендігін айтады. Жылдың 
алты айы өтті. Осы салада аудан спортында 
қандай жетістіктер мен нендей нәтижелер бар? 
Осы сауалмен сабақталған  Абай аудандық 
«Дене шынықтыру мен спорт бөлімі» ММ 
басшысының міндетін атқарушы Нұрмұханов 
Амангелді Махметұлымен болған сұхбатты 
назарларыңызға ұсынамыз.

А.Н: Жалпы, Абай ауданындағы дене 
шынықтыру мен спортты дамытудағы негізгі 
құжат 2014 жылы 03.07 шыққан ҚР «Дене 
шынықтыру мен спорт туралы» Заңының ая-
сында болмақ.  Денсаулық пен достықты талап 
ететін додалық бағдарламалардың көздеген 
көрсеткіштерін мынадан байқауға  болады. 
Бүгінде Абай ауданы тұрғындарының 30% 
дене шынықтыру мен спортпен жүйелі түрде 
айналысып келеді. Осы көрсеткіш облыс 
бойынша 28%-ды құрайды. Кейінгі жылда-
ры осы мақсатта аудан аумағындағы «Вос-
точный» ОБФ-да футбол және волейбол ой-
ындарына ыңғайлы спорт кешені салынды. 
Абай қаласының өзінде  көптүрлі 8 алаң-
корттары  салынды. Осындай тағы бір жасыл 
алаң  «Сары-Арқа СӨК» АҚ корпаративтік 
қорымен бірлесе отырып Есенгелді ауылын-
да да орналасқан болатын.  Топар, Южный 
кенттері мен Құрма, Юбилейный, Жартас, 
Көксу елдімекендерінде әр-түлі жастағы 
жандардың шынығуына жағдай жасалған. 
Топар мен Көксу жерлерінде арнайы жаттығу 
орындары да бар.

Тілші:Әрине, салмақты ел болу үшін сала-
матты Қазақстанның әрбір нүктесі қажырлы, 
қайратты, ақыл-парасаты мол азаматтарға бай-
ланысты. Осылардың келешегі балалар тәрбиесі 
қаншалықты жағдайда?

А.Н:  Балаларға барлық жағдай жасалып 
жатыр. «Таңшолпан» кешенінде және «Бөбек»  
балабақшасындағы тәрбиеленушілер үшін 
су бассейндері іске қосылды. Ал жергілікті 
мәденеит үйлерінде осыған байланысты дене 
тәрбиесі- сауықтыру клубтарында  спорттың 
әр түрінен үйірмелер жұмыс жасайды. Абай  
қаласындағы «Жігер» стадионында жазда 
ролледром жолы жайылса,  қыста сырғанау 
жағынан жұртшылыққа спорттық-мәдени ша-
ралар кезінде, мерекелік күндерде, демалыстар-
да  уақытша коньки берілетін мұз айдыны бар.  
Осындай сырғанақ-алаңдары аудандағы басқа да 
ауылдарда болды.    Сондай-ақ, «Жігер» тадионы 
маңында , «Модуль» атты  жүзу бассейіні жұмыс 
істейді.  

Келешекете осы жағдайлармен спорттық ин-
фраструктураны жандандыру мақсатында Абай 
қаласында қазіргі заманғы дене шынықтыру-
сауықтыру кешені мен жабық бассейн салына-
тынын атап өткеніміз жөн. Дене шынықтыру 
сабағы мектепке дейінгі және жалпы білім беру 
мекемелерінде аптасына 3 сағаттан кем болмауы 
керек.  Мектептік сабақтан тыс футбол немесе ба-
скетболмен айналысуы үшін екі орта мектепте ба-
лалар мен жасөспірімдер клубы (БЖК) ашылған 
болатын. Аудандағы барлық мектептеріндегі 
110 спорттық үйірмелерде 2750 бала (23,6%) 
тәрбиеленіп жүр.

Тілші: Абай ауданы спортшыларының 
алғашқы легі әлемге танылды. Тұлпарлардың 
орынын басатын «тайларымыздың» аяқ алысы 
қалай? 

А.Н: Жалпылай спорттың дамуына ерекше 
үлес қосып отырған Абай қаласындағы бала-
лар мен жас өспірімдердің спорт мектебі.Онда 
728 бала спорттың 9 түрінен джайындалады.
Топар, Қарабас, Волный және Ақбастау, Көксу 
елдімекендерінде бөлімшіелері бар.Кейінгі жыл-
дары осындай жүйелі жаттығулар арқасында 
ауданымызда 1 адам «ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушы, 4 жерлесіміз «ҚР халықаралық 
дірежедегі спорт шебері, 24 спортшы «ҚР спорт 
шебері, 139 бала «ҚР спорт шеберінің үміткер» 
дәрежесіне ие болса, 303 адам бірінші спорттық 
дәрежеге жеткен. 2015 жылы «дене тәрбиесі мен 
спорт туралы» заңның шеңберінде 36 талапкер 
дене шынықтыру және спорт бөлімінен арнайы 

Аудандық спорттың ахуалы
белгілердің иесі болды. «Жігер» стадионы жаны-
нан құрылған пауэрлифтинг  спортымен 47 адам 
айналысса, 130 спортшы фудболды жөн көреді. 
Бұл «Абай» шахтасының командасы, облыстық 
«Жастар»  футбол клубының жергілілікті 
бөлімшесінде  7 балалар тобы бар. Абай 
қаласының «Шахтер» және БЖСМ жұмыс жасап 
жатыр. Топарда 70 адам «Қазақмыс Энерджи» 

ЖШС спортмаманымен жаттығу өткізеді. Бұл 
жердегі мәдениет үйіндегі «Каратэ» үйірмесіне 
20 бала қатысады. Топар және Ақбастауда 
облыстық «Дәулет» мамандандырылған балалар 
мен жасөпірімдер мектебінің бөлімшесі грек-рим 
күресімен 60 азаматты дайындауда. Южный ауы-
лында  қысқы спорттық ойындар түрінен арнайы 
мектепте 84 мұзбалақтар бар. Бұл мектептің жа-
стары республикалық және облыстық додалар-
ды қанжығаларына жүлде байлап жүр. Аудан 
көлемінде жазғы, қысқа, ұлттық спорт түрлерінің 
бәрі бар. Бір қынжылатынымыз ат спортын да-
мыту кенжелеу қалып отыр. Осыған арнайы ма-
мандар тартып, материалдық база құрып, иппо-
дром құрлысы мен бапкерлер әзірлеу болашақтың 
еншісінде. 

Тілші: Жақсы, ал ардагерлер алқасы мен 
мүгедектер және зейнеткерлеге қандай ыңғайлы 
ұсыныстар бар?

А.Н.Қартаң жерлестеріміздің де уақыттарына 
қарайласып, демалыс және мереке күндері стол 
теннисі, дойбы, шахмат жарыстары өтіп тұрады. 
2012 жылы Қарағанды ардгерлер командасымен 
Абай ауданының «Соғыс балалары» шахматтан 
жолдастық кездесу өткізгенбіз. Бұл үрдіс әлі де 
жалғасын табады. Сондай-ақ,Топар кентінде жыл 
сайын  ауылдық және кенттер арасында волей-
болдан сайыстар өтіп тұрады. Оның демеушісі 
облыстық мәслихат депутаты Александр  Шимпф 
атты жерлесіміз. Жыл басынан бері аудан 
аумағында  жалпы 17 спорттық шаралар өткен 
екен. Оған 7500 астам адам ат салысқан. Оның 
ішінде «Қарлы қыс» 250 адамды қызықтырса, 
«Сары-Арқа Барысына» 230 жігіт тіркелді. 
Қарағанды мен Абай қаласы арасында допты хок-
кейден жарыс болса, Топар тұрғындары арасында 
120 жерлес бой көрсеткен шаңғы спортының сай-
ыстары өткенін айта кеткен жөн.

Тілші. Абай ауданыны аламандар ауылы де-
сек артық айтқандық емес, небір шаршы алаңның 
шаңын шығарған шұғылалы жерлестер мен келе-
шек «кереметтердің» байланысы қалай? 

А.Н. Әрине, Абай ауданындағы бокс 
үйірмесінің үміткерлері мен әлемнің 2 дүркін 
чемпионы, Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев 
пен жастар мен жасөспірімдер арасында әлемнің 
2 дүркін чемпионы, 2- жызғы  жасөспірімдер 
олипмиадасының чемпионы Абылайхан Жүсіпов 
кездесіп тұрады. Сайыпқыран спортшыларымыз-
бен жиі кездесіп тұру, бала болашағына сенім 
ұялатады.

Әңгімеңізге рахмет. Жұлдыздарыңыз 
жоғары болсын!      

Р.Нұрбай

Қазіргі таңда көптеген жұқпалы аурулар 
белең алып, халқымыздың денсаулығына 
зиянын тигізіп келеді. Мәселен, жас 
айырмашылығын талғамай, елімізге 
қауіпті дерт болып жабысқан – СПИД ау-
руы. Осы мәселе бойынша маусым айының 
16 жұлдызында 
аудандық әкімдікте 
семинар – жина-
лыс өтті. Оған 
Г . Т . Д ә у і т п а е в а 
төрағалық етіп, 
мемлекеттік меке-
мелер басшыла-
ры мен бюджеттік 
бөлім қызметкерлері 
қатысып, Қарағанды 
қаласынан ке-
легн «Қарағанды 
облыстық ЖИТС-
тың алдын алу және 
күресі жөніндегі 
орталығы» КМҚК-
ның эпидеми-
олог – дәрігер 
Б.К.Култанова  баяндама жасады. Қатерлі 
ауру бойынша Қарағанды облысы ау-
дандары ішінен Абай ауданы 3 орында. 
Қазіргі есеп бойынша ауданымызда 15-39 
аралығындағы жастардың арасында белең 
алған. Жалпы аудан бойынша 44 адам 
шалдыққан.

Қауіпті ЖИТС (жұқтырылған им-
мун тапшылығының синдромы – СПИД) 
дертімен күресу жүргізу басты мақсаттың 
бірі. Баяндамасында ЖИТС вирусы сау 
адамға үш негізгі жолдармен жұғады екен: 
1) Жыныстық қатынас арқылы; 2) Адамның 
ауруы қаны арқылы (қан құю, ауру адамға 
пайдаланған шприцтер, т.б. 3) ЖИТС ау-
руы жұққан анадан баласына ауысу арқылы 

жұғатынын ескертті. 
Қазіргі таңда көптеген мамандардың 

айтуынша егер алдыңғы буын осы жабық 
тақырып аясында жастармен әңгіме өрбітсе, 
қатерлі дерттің алдын алар еді. Экономи-
касы дамыған Канада, Франция, Швеция 

сияқты елдерде осындай тақырыпта кеңінен 
ашық айтылғандықтан жасөспірімдер 
арасындағы жүктілік және жыныстық 
қатынастар арқылы берілетін түрлі 
жұқпалы аурулардың көрсеткіші азайған. 
Бірақ бірден-бір осы дертке шалдыққан 
жастарға көмек беретін де, арсыздықты ты-
ятын да имандылық екенін ұғынуымыз ке-
рек. Өйткені, ислам дінінде некесі қиылмай 
жастардың жақындасуына тыйым салына-
ды. Әрбір ұл-қыздарымыз ислам дінінің 
осындай тазалығын бойына сіңіріп, адал 
жолмен жүрсе, денсаулығымыз жақсы, от-
басымыз берік болар еді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде

 ДЕНСАУЛЫҚ

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем Вас принять участие в Компоненте по привлечению высококвалифициро-

ванных иностранных специалистов по вопросам внедрения новых методов управления, тех-
нологий производства, оборудования и обучения персонала (Старшие сеньоры) в рамках 
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-20202».

Участниками могут стать руководители высшего и среднего звена действующих пред-
приятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритетных секто-
рах экономики;

Оплата расходов по привлечению иностранных экспертов будет осуществляться за счет 
средств республиканского бюджета.

Если Вы руководитель действующего предприятия малого или среднего бизнеса и хо-
тите найти новых деловых партнеров за рубежом, приобрести опыт и пройти стажировку в 
иностранной компании Вашего профиля, спешите стать участником инструмента «Деловые 
связи» и откройте для себя и своей компании мир новых возможностей!

В региональных филиалах АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» продол-
жается прием заявок на обучение в рамках первого этапа инструмента «Деловые связи» 
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

Участниками инструмента могут стать руководители высшего и среднего звена действу-
ющих предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритет-
ных секторах экономики.

Заявку на участие и другие документы принимаются в Центрах обслуживания пред-
принимателей при Региональном филиале АО Фонд «Даму» по Карагандинской области по 
адресу: г.Караганда, пр.Строителей 4, тел. 55-90-29, 87012227855.

Табыс және мүлік жөніндегі декларация
Абдина Р.А.- «Қарағанды облысы бойынша Абай аудандық қазынашылық басқармасы» 
ММ басшысы.
2014 жылға жылдық табыс және кіріс 3 149 078 теңге құрады.
Меншігінде: 1. Қарағанды қ. 2 бөлмелі пәтер, Абай ауданы, Топар к., 3 бөлмелі пәтер.
Отағасы Айгазин А.А.: 1. Топар к. саяжай. 2. «Жигули» маркалы автокөлік. 3.Топар к. 
гаражы бар.

► ПРЕСС – НОВОСТИ
За 5 месяцев текущего года в медико-демографических показателях деятельности Цен-

тральной больницы города Абай отмечается положительная динамика.   Увеличилась рож-
даемость населения  на 3,7%. Снизилась общая смертность населения  на 4% . Отсутствуют 
материнская и младенческая смертность. 

В части  профилактики социально-значимых заболеваний достигнуты следующие по-
казатели:

- Онкологическая заболеваемость снижена на 15,6%  
- Отмечается снижение онкозапущенности на 28%.
- Заболеваемость туберкулезом  снижена на 21%
В части  охраны здоровья матери и ребенка достигнуты следующие показатели: отсут-

ствуют домашние роды; улучшился охват беременных до 12 недель и составил 82,9%; сни-
зилось число абортов на  11,9%; увеличился процент оздоровления женщин фертильного 
возраста в результате проведенных профилактических осмотров на 8,9%.

                                                              КГП «Центральная больница» г.Абай
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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.
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5-6 июня 2015 года в г.Балхаш проходила VI областная женская спартакиада. Спор-
тсменки Абайского района при-
няли в них активное участие.

В итоге наша команда заняла 
1 место среди сельских районов. 
А среди городских команд луч-
ше нас оказались только коман-
да Караганды и команда-хозяйка 
спартакиады-Балхаша. Лучшими 
в области стали наши шашистки 
и волейболистки. Многоборки в 
Президентских тестах заняли 3 е 
призовое место, уступив коман-
дам Караганды и Темиртау.

Много сил в победу нашей 
команды вложили тренеры: Чу-
прик А.Н., Ким Б.Г., Овсов А.С, 
Кожахметова С.И. и  Миниянов 
З.М.

Соб.корр.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Многим любителям спорта в Абай-

ском районе известна семья Минияно-
вых. Глава семьи Зинатулла Мансурович 
Миниянов почти 30 лет работает трене-
ром-преподавателем в ДЮСШ Абай-
ского района. Долгое время у них была 
семейная тренерская бригада совместно 
с супругой Косаевой Гульнарой Дакенов-
ной-мастером спорта СССР по спортив-
ной ходьбе. Их дочь Миниянова Флорида 
была неизменным лидером в спортивной 
ходьбе нашей страны в своей возрастной 
группе. И вот 13 июня на Чемпионате 
России Флорида показывает на дистан-
ции 20 км спортивной ходьбы результат 
1:34.46, что соответствует олимпийско-
му нормативу, этот результат показан 
на лицензионном старте международной 
федерации лёгкой атлетики.

Поздравляем Флориду и её тренеров, родителей с этим успехом, желаем ей подгото-
виться к главному старту 4-летия и достойно представить нашу страну на олимпийских 
играх 2016 года в Рио де Жанейро.

 ► СПОРТ

26 июня 2015 года в 10.00 часов  прокурором природоохранной прокуратуры Караган-
динской области Мукашевым Т.Б. будет осуществлен прием физических и юридических 
лиц в здании прокуратуры Абайского района, по вопросам природопользования, наруше-
ний экологических норм, незаконных действий государственных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в сфере охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов. 

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 4-45-76,4-37-70, 4-33-41.

Республиканское профилактическое 
мероприятие «УСЛОВНИК»

Служба пробации №1 Абайского района сообщает, что на территории Республики Ка-
захстан в целях профилактики правонарушений и повторных преступлений со стороны лиц, 
осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, состоящих на учетах в тер-
риториальных службах пробации Департамента уголовно-исполнительной системы, прово-
дится республиканское профилактическое мероприятие «Условник».  

В связи с этим, весь личный состав территориальных служб пробации ДУИС по Ка-
рагандинской области переведен на усиленный вариант несения службы с 15.06.2015г. по 
22.06.2015г. 

Разработан совместный план мероприятий на период проведения РПМ «Условник».  
Созданы мобильные группы совместно с участковыми инспекторами полиции УВД 

Абайского района для проведения проверок по месту жительства, работы и учебы всех 
осужденных без лишения свободы.

В целях обеспечения эффективности розыскных мероприятий в отношении лиц, скры-
вающихся от контроля служб пробации, созданы совместные группы с привлечением со-
трудников отдела криминальной полиции УВД Абайского района.

По итогам проведения РПМ «Условник» 23 июня 2015г. служба пробации №1 Абайско-
го района опубликует подробный отчет о проделанной работе.  

Служба пробации №2 Абайского района  в период с 15.06.2015г. по 22.06.2015г. со-
вместно с Топарским ОП, проводит республиканское оперативно – профилактическое ме-
роприятие «Условник»

СП №1, №2 Абайского района

Оперативно профилактическое мероприятие 
«Взыскаемость»

В период с 15.06.2015 г. по 22.06.2015 г. на территории Абайского района проводится 
ОПМ «Взыскаемость».

Задачей ОПМ является взыскаемость ранее наложенных административных штрафов.
В период ОПМ  руководством УВД Абайского района проводится прием граждан в 

УВД Абайского района, для разъяснения по возникающим вопросам  с 19.00 часов до 21.00 
часов. Также жители могут позвонить по телефонам 4-46-66, 4-32-54, 4-36-94 или 102.

ОАП УВД Абайского района

 ► ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жизнь сплета-
ет причудливые 
узоры из собы-
тий, встреч, рас-
ставаний, печалей 
и радостей! И это 
все называется 
судьбой. А что 
влияет на судьбу 
и характер чело-
века? В первую 
очередь то, что он 
вынес в детстве 
из отчего дома, 
почерпнул из 
окружающей сре-
ды. Но в большой 
мере он сам вы-
бирает для себя 
жизненный ори-
ентир и следует 
намеченным кур-
сом. С юных лет Вы посвятили себя одной 
из самых благородных и самоотверженных 
профессий – профессии культработника. 
Деловые качества современной женщины, 
личное обаяние дали Вам возможность до-
биться больших результатов, стать первым 
руководителем важной отрасли социальной 
сферы – культуры Абайского района.

39 лет Вашего служения любимому делу 
включили события и бурного развития уч-
реждений культуры и трудные времена, 
когда закрывались сельские клубы, дома 
культуры, библиотеки. Но Вы своей исклю-
чительной созидающей энергией, понимая 
важность культурно-просветительской рабо-
ты, смогли сохранить все объекты культу-
ры. И сегодня жителей района радуют своей 
работой обновленные клубы, дома культу-
ры, библиотеки. 

Сложна, ответственна и многогранна 
Ваша работа. Она требует глубокие про-
фессиональные знания, умения мудро и 
достойно руководить многочисленным кол-
лективом. Вы - умелый организатор, обла-
дающий целеустремленностью, полностью 
отдающийся любимой работе, не знающий 
усталости и отдыха, живущий по единому 
зову сердца во имя ее Величества – Культу-

Уважаемая Любовь Константиновна!
Работники культуры Абайского района, друзья, 
коллеги сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

ры. Вы относитесь к тем людям, 
которым всё по плечу, посильно 
решение поставленных сверхза-
дач. 

Ваш высокий профессиона-
лизм, талант организатора ярко 
проявляются в проведении район-
ных государственных и народных 
праздников, которые вызывают 
живой общественный резонанс. 
По Вашей инициативе были соз-
даны творческие коллективы, 
которые на протяжении многих 
лет являются визитной карточ-
кой Абайского района, являетесь 
инициатором и вдохновителем 
внедрения  новых традиций в 
культурной жизни района. Каж-
дый праздник стал неповторим.

Ваш  личный вклад в дело 
развития культуры Абайского 
района отмечен многочислен-

ными государственными наградами. По-
четные грамоты Министерства культуры 
СССР, Министерства культуры КазССР, 
ЦК ЛКСМ Казахстана, Совета Министров 
КазССР,  Комитета культуры Министерства 
культуры, информации и общественного со-
гласия Республики Казахстан,  нагрудный 
Почетный Знак «Мәдениет қайраткері», 
благодарственное письмо Президента РК 
Н.Назарбаева, признание  в номинации 
«Лучший работник культуры области»,  на-
грудный знак «Золотой барс», юбилейные 
медали «10-летие Конституции РК», «20-ле-
тие Независимости РК» - эти награды под-
тверждают высокую оценку Вашего труда! 

Вы заслуженно снискали уважение и ав-
торитет не только в районе, но и в области. 
Для всех нас Вы служите примером профес-
сионализма и компетентности, доброжела-
тельности и сердечности.

В славный юбилей Вашей жизни жела-
ем Вам здоровья на долгие годы, семейно-
го благополучия, бодрости и оптимизма, 
успешного творческого поиска и свершения 
всех надежд! Пусть работа приносит Вам 
только вдохновение и наслаждение!

С уважением работники культуры, 
друзья и коллеги

18 июня в концертном зале «Юбилейный» г.Абай прошел концерт среди первичных 
организаций Казахского общества слепых Карагандинской области, посвященный 70-летию 
Великой Победы и Дню работников культуры. Организатором мероприятия выступили со-
трудники Дома культуры незрячих и слабовидящих г.Караганды. В концертной программе 
приняли участие люди с ограниченными возможностями Абайского района.

Концертную программу открыло выступление хорового коллектива Дома культуры не-
зрячих и слабовидящих г.Караганды. Гости исполнили несколько патриотических песен на 
казахском и русском языках, а также прочитали стихи на военную тематику. Зрители громко 
аплодировали и поддерживали каждого участника. Отлично выступили на мероприятии и  
абайские ребята. Поэтесса Виктория Титова выразительно прочитала авторское произведе-
ние «День Победы многолик и ярок», а вот целеустремленный парень Сергей Котт исполнил 
сразу две песни в стиле рэп.

Соб.корр.

РАЗНЫЕ И РАВНЫЕ

ФОТОХАБАР
Абай қаласында шомылатын кезең басталды. Күн 

енді ысып, су жылыған соң балалардың көбі мәдениет 
үйінің артындағы хауызға шомылуға келетін болады.  

Осыған орай өткен аптада ашылу салтанаты өтті. 


