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Абай аудандық қоғамдық-саяси апталық газеті 

(Аудандық басылым тарихы 1935 жылдан бастау алады) Бағасы келісімді

Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

Абай елінің қоғамдық-саяси өмірі күн 
өткен сайын жанданып келеді. Әсіресе, 
Елбасы саясаты мен «Нұр Отан» партия-
сы бағдарламаларын насихаттау, нақты 
шаралармен жүзеге асыру бойынша 
ілкімді іс бар. Бұл жайында қарашаның 
11-і күні аудандық Мәдениет үйінде өткен 
«Нұр Отан» партиясы Абай аудандық 
филиалының есеп беру-сайлау конферен-
циясында айтылды. Салтанатты рәсім 
алдымен мемлекеттік әнұранмен бастау 
алған соң, партия филиалы мен оның бас-
тауыш ұйымдарының жұмысы жайлы 
баяндамаларға кезек берілді.

Жиынға саяси кеңес мүшелері, аудан 
әкімдігінің аппарат қызметкерлері, меке-
мелер басшылары, ардагерлер, деңгейлі 
мәслихат депутаттары, аудандық мәслихат 
қызметкерлері мен БАҚ өкілдері, жалпы 
саны 230 делегат қатысты. Өз алғы сөзінде 
осы жайында айтып өткен аудандық пар-
тия филиалының төрағасы, аудан әкімі 
Тұрсынғазы Мүсәпірбеков есеп беру кон-
ференциясын ашық деп жариялап, күн 
тәртібіндегі кезекті мәселелермен таныстыр-
ды. 

Алдымен есеп беру сайлау 
конференциясының секретариаты мен 
санақ комиссиялары ретінде партия 
мүшелері Түгелжан Әли, Қалдыбай Венера, 
Аманғалиқызы Назеркелердің кандидатура-
лары сайланды. 

«Нұр Отан» партиясының Абай аудандық 
филиалының 2015-2016 жылы Елбасының 
«Қазақстан жаңа жаһандану жолында: өсу, 
реформа, даму», «Қазақстан-2050» Страте-
гиясы, партияның «Нұрлы болашақ жолын-
да» Саяси Доктринасы, «Қазақстан-2021: 
Бірлік. Тұрақтылық. Жасампаздық» сай-
лауалды бағдарламасы аясында атқарған 
жұмыстарының қорытындысы мен алға 
қойған міндеттері туралы есептік баян-
дама жасаған аудандық партия төрағасы 
Тұрсынғазы Жантұяқұлы партиялық 
пәрменді істер бойынша өңір үлесін кең 
көлемде жеткізді. 

Ал мінберге келесі болып шыққан «Жас 
Отан» жастар қанатының жетекшісі, 
аудандық «Жастар орталығының дирек-
торы» Мейіржан Смағұлов партияның 
бағдарламалық міндеттері мен мақсаттарын 
орындаудағы  «Жас Отан» жастар қанатының 

ықпалы мен осыған дейінгі 
атқарған шаралары туралы жан-
жақты баяндады.        

Конференция барысында ба-
яндама жасаған №1 Қарауыл 
сайлау округі бойынша Абай 
аудандық мәслихатының 
депутаты Рысбүбі Молда-
ханова, Қарауыл ауылдық 
округі «Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, «Нұр Отан» партия-
сы Абай аудандық филиалының 
Партиялық бақылау 
комиссиясының мүшесі 
Шыңғыс Несіпбаев, Тоқтамыс 
сайлау округі бастауыш партия 
ұйымының төрағасы, ауылдық 
округтің әкімі Ақылтай Са-
дырбай, аудандық орталық 
емхананың дәрігері, жас маман 
Құрманғалиева Арайлым, Абай 

атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-
лицейдің физика пәнінің мұғалімі, жас ма-
ман Әрімбекова Жансая да партияның жанды 
жұмыстары, аудан бойынша атқарып келе 
жатқан рөлі жайлы кеңінен сөз етті. 

Сонымен қатар саяси кеңестің жаңа 
құрамы жайында ұсыныс білдірген Рысбүбі 
Советқызы кеңес құрамына 15 адам-
ды ұсынып, арнайы делегаттардың да-
уыс беруімен кеңес құрамы бекітілді. 
Олар, Тұрсынғазы Мүсәпірбеков, 
Қайырғазы Дүрмекбай, Ерлан Лдиба-
ев, Роллан Тілеуханов, Ардақ Белібаев, 
Мейіржан Смағұлов, Тілек Үркімбаев, 
Ардақ Өміртаев, Асхат Мұқатай, Шол-
пан Мұхаметжанова, Ұлан Сағадиев, Ұлан 

Ақылбеков, Самал Мұқатай, Еркебұлан 
Сағындықов, Мақсат Нұрсұлтанұлы бо-
латын. Сонымен қатар, бақылау тексе-
ру комиссиясының жаңа құрамы қатары 
Алмагүл Балтақаева, Сандуғаш Құрман, 
Нұргүл Сағындықовалармен толықты. 

Мұнымен қоса, алдағы өткізілетін 
облыстық партия конференциясына 11 де-
легат сайланды. Конференция қаулысының 
арнайы жобасымен таныстырған аудандық 
партия төрағасының бірінші орынбаса-
ры Қайырғазы Нұрлыбекұлы конференция 
соңын марапаттаулармен қорытындылады. 
Атап айтсақ, мерейге бөленген бірқатар 
абайлық белсенді партия мүшелері «Нұр 
Отан» партиясының аудандық филиалы 
төрағасы Т.Мүсәпірбековтың арнайы Алғыс 
хатымен марапатталды.  

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»        

Есеп беру-сайлау жиыны

ПАРТИЯ  ЖҰМЫСЫ  САЛМАҚТЫ 

АУДАННЫҢ АҚПАРАТ АЙНАСЫ
 «АБАЙ ЕЛІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

БАСПАСӨЗ - 2017

Құрметті оқырман! Міне, жыл жаңарар шаққа да таяу қалды. Бұл ретте баспасөзге жазы-
лу маусымы да бастау алды. Қазіргі күні ауданымыз бойынша жалғыз әрі бірегей ақпарат 
құралы, өңіріміздегі жаңалықтар жаршысы «Абай елі» газетіне алдағы 2017 жылға жазылу 
науқаны жүріп жатқанын тағы да құлағдар еткіміз келеді. 

Төл басылым ұлылар мекеніндегі өзекті мәселелер мен ілкімді шараларды, ел ішіндегі 
өнерімен, еңбегімен елеулі жерлестеріміз жайлы тұшымды мақалаларды оқырман наза-
рына жарқыратып ұсынуда әлі де ізденіс жүргізе бермек. Осы орайда оқырманның хат 
қоржынындағы һәм тұрақты авторларымыздың мақалалары, аудандағы іргелі ұжымдар мен 
өнер иелері жайлы материалдар газет бетінде ғана емес, ғаламтор желісіндегі арнайы сайтын-
да да электронды нұсқа түрінде жариялана береді. Ел жаққа елеңдейтін алыстағы ағайын үшін 
бұл үлкен олжа.

Ағайынға айтар базына осы, Ұлылар жұртының рухани қазынасын ортайтпауда өзіндік 
орны бар аудандық басылым келергі жылы да серігіңіз болсын! Ал аудан өмірінің айшықты 
бола түсуіне қаламмен үлес қосу – редакция ұжымының қашан да басты парызы. Осы орайда, 
басылым жанашырлары, Абай елінің әр тұрғыны, мекемелер мен ұжымдар аудандық ақпарат 
құралының кең қанат жайып, таралым санының артуына өзіндік үлес қосады деп сенеміз. Га-
зет - оқырманымен өміршең. Ендеше, аудан айнасы саналар «Абай елі» апталығына жазылуға 
асығайық, ағайын!..

Жазылу бағасы: жарты жылға-1000 теңге, 
1 жылға -2000 теңге

Қазақстан мен Қытай 
арасындағы қарым-қатынас жаңа 
белеске көтерілді. Аспан асты елі 
сарапшылар болжаған қаржылық 
қиындыққа қарамастан, біздің елге 
инвестиция құюды жалғастыра 
бермек. 

Қазіргі күні бірлескен жоба-
лар аясында қытайлық CNPC 
компаниясы Қазақстанда құбыр 
шығаратын зауыт салуға ниетті 
екенін білдіруде. Жоба құны 150 
млн доллар тұрады. 

Бір бұл емес, өткен қыркүйек 
айында Қытай елімен 20 млрд 
доллардан асатын 51 жоба бойын-
ша уағдаластыққа қол жеткізілді. 
Яғни, Қытай Халық республикасы 
біздің негізгі инвесторымыз болып 
саналады

Жуырда елімізге ресми сапармен келген Қытай Премьер-Министрі Ли Кэцян Нұрсұлтан 
Назарбаевқа ынтымақтастық үшін алғыс білдірген болатын. 

- Біз алдағы уақытта да жоғары деңгейдегі байланыстарымызды жалғастыруға ниеттіміз. 
Өйткені ол өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді, - деген еді өз сөзінде 
Ли Кэцян. Сондай-ақ, ресми тұлға екі ел арасындағы келісімдердің табысты жүзеге асуының 
жарқын мысалы ретінде автомобиль құрастыру жөніндегі индустриалды ынтымақтастық жо-
басын атады.

Ғаламтордан

Республика жаңалығы

ЕКІ ЕЛ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ  
БОЛАШАҒЫ ЗОР 
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Абай аудандық мәслихатының  2016 жылғы    18 қазандағы  
 № 6/5-VІ шешімі     Шығыс Қазақстан облыстық Әділет департаментінде нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  2016 жылы  1  қарашада  № 4725  болып 
енгізілді

«Тіркелген салық ставкаларының
айлық мөлшерін бекіту туралы» 
Абай аудандық мәслихатының 
2012 жылғы 21 тамыздағы № 6-3 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының  2008 жылғы 10 желтоқсандағы  «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексінің 422-бабына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес, 
Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. «Тіркелген салық ставкаларының айлық мөлшерін бекіту туралы»Абай аудандық 
мәслихатының 2012 жылғы 21 тамыздағы № 6-3 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2646 болып тіркелген, 2012 жылғы 15-22 қыркүйектегі № 
35 «Абай елі» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

 аталған шешімнің атауы жаңа редакцияда жазылсын:
 «Бірыңғай тіркелген салық мөлшерлемелерін белгілеу туралы»;
 1-тармақ  жаңа редакцияда жазылсын:
 «1.Бірыңғай тіркелген салық мөлшерлемелері қосымшаға сәйкес белгіленсін.»;
 аталған шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакция-

да жазылсын.
 2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 

өткен соң қолданысқа енгізіледі.
А.Мұқатаев

Сессия төрағасы
Е. Лдибаев

                                                                                                                       Мәслихат хатшысы

Решение Абайского районного маслихата  от  18 октября  2016 года
№ 6/5-VІ зарегистрировано в Департаменте юстиции Восточно Казахстанской области в Ре-

естре государственной регистрации нормативных правовых актов  за 
№ 4725   от  1 ноября  2016 года
О внесении изменений в решение 
Абайского районного маслихата
от 21 августа2012 года  № 6-3
«Об утверждении размеров месячных 
ставок фиксированного налога»
В соответствии со статьей 422 Кодекса Республики Казахстан от 10декабря 2008 года «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), статьей 6 Закона 
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 21 августа  2012 года  № 6-3 «Об ут-
верждении размеров месячных ставок фиксированного налога» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2646, опубликовано в газете 
«Абай елі» от 15-22 сентября 2012 года № 35) следующие изменения: 

заголовок данного решения изложить в новой редакции:
         «Об установлении единых ставок фиксированного налога»;
  пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить единые ставки фиксированного налога согласно приложению.»;
приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему  решению.
 2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования.

А. Мукатаев
                                                                                                                     Председатель сессии 

              Е. Лдибаев
                                                                                                                    Секретарь маслихата

Абай аудандық мәслихатының 
2016 жылғы 18 қазандағы
№ 6/5-VІ шешіміне қосымша

                                                  Бірыңғай тіркелген салықтың мөлшері

Приложение к решению 
Абайского районного маслихата 
от18 октября 2016 года №6/5-VІ

                                                Единые ставки фиксированного налога

Қазақстан Республикасының 2050 жылға 
дейiнгi даму стратегиясында ұзақ мерзiмдi 
басымдықтардың бiрi – кәсiби мемлекеттi құру 
екені мәлім.Бiздiң мемлекетiмiздiң алдында тұрған 
стратегиялық мiндеттердiң сапалы iске асыры-
луы қай саланың болмасын дамуы мемлекеттiк 
қызметтің кәсiптiлiгiне негiзделедi. Сондықтан, 
қазіргі таңда елімізде мемлекеттік қызмет 
аппаратының кәсіби біліктілігіне, мемлекеттік 
қызметшілердің моральдық-әдептік келбетіне 
зор мән берілуде. Оның нақты дәлелі – Елбасы-
мен ұсынылған Ұлт Жоспары «100 нақты қадам» 
аясында, 2016 жылдың 1 қаңтарда күшіне ен-
ген «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңдардың және мемлекеттік 
қызметшілердің әдеп кодексінің қабылдануы бо-
лып табылады.

Біз сөз етіп отырған жаңа Әдеп кодексі 
халықтың мемлекеттік органдарға сенімін 
нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-
қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға 
және мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз 
мінез-құлық жағдайларының алдын-алуға 
бағытталған. Яғни, бұған қарап отырып біз, 
бұрынғыға қарағанда мемлекеттік қызметшілерге 
қойылар талаптардың күшейгендігін байқаймыз. 
Мемлекеттік қызметшінің моральдық бет-бейнесі 
мен әдебіне айрықша көңіл бөлінуінің аста-
рында оның іскерлігі ғана емес, сонымен қатар 
айналасындағыларға құрметі мен ізеті де сарала-
нады.

Мемлекеттік қызметші ол халықтың, елдің 
алдындағы тұлға болғандықтан, оның әрбір айтқан 
сөзі мен іс-қимылын халық жіті бақылап отырады, 
үнемі көңіл таразысынан өткізеді. Ел үшін жан аян-
бай жұмыс істейтін мемлекетік қызметші қашанда 
елге сыйлы, басшылыққа қадірлі. 

Мемлекеттік қызметші әрқашанда әдеп 
кодексінің талаптарын естен шығармағаны абзал. 
Мейлі, ол жұмыс барысында болсын, мейлі, ол 
демалыс күндерінде болсын, қонақта болсын, да-
лада табиғат аясында демалғанда болсын, тіпті, 
жай үйінде қонақ күтіп отырған күннің өзінде де. 
Себебі, жоғарыда атап өткеніміздей,  бұқара халық  
олардан үлгі алады, соларға қарап бой түзейді, сөз 
түзейді.«Өзі жақсы адамға, мың кісілік орын бар» 
дегендей, құрметтеп төбелеріне көтереді. Тіпті, 
мемлекеттік қызметшінің, ел алдындағы адамның 
ішкен-жегені де, киім кигені де әдептіліктің ауы-
лынан ұзамағаны жөн. Қалай болса-солай киіну, 
көпшілік ортада өзін дұрыс ұстамау да мемлекеттік 
қызметшіге үлкен сын болмақ. Сондықтан, 
мемлекеттік қызметшілер бұл тұрғыда үлкен 

жауапкершілік танытып, әрдайым өзіне-өзі есеп 
беріп отыруы қажет.

Бұл жөнінде жоғарыда аталған, биылғы 12 
қаңтардан қолданысқа енген Әдеп кодексінде жан-
жақты айтылған. Әр мемлекеттік қызметші аталған 
кодексте айтылғандарды басшылыққа алғаны аб-
зал.

Мәселен, кодексте мемлекеттік қызметшінің 
жалпы мінез-құлығына қойылатын талапта-
ры халықтың бірлігі мен елдегі ұлтаралық 
келісімді нығайтуы, адал, әділ, қарапайым бо-
луы, үнемі біліктілігін арттыруы, шектеуліктерді 
қатаң сақтауы, қоғам тарапынан сынға ілікпеуі, 
шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді тарат-
пауы, іскерлік әдепті сақтауы, мемлекеттің мүлкін, 
автокөлік құралдарын қоса алғанда тек қызметтік 
мақсатта пайдалануы тиіс деп нақты белгіленген.

Кодекстің «Қызметтен тыс уақыттағы мінез-
құлық стандарты» атты үшінші бөлімінде, 
жоғарыда айтқандай, мемлекеттік қызметшілер 
жұмыстан тыс уақытта қарапайым болуы, қоғамда 
белгіленген жалпы моральдық-әдептілік нормала-
рын сақтауы, заңнама талаптарын бұзбауы қажет 
деп көрсетілген.

Бұдан басқа қызметтік қарым-қатынастардағы 
мінез-құлық стандарттарында әріптестердің бір-
бірімен қарым-қатынас жасауына, басшылардың 
қарамағындағы қызметшілермен және төмен 
тұрған лауазымдағы қызметшілердің басшылар-
мен өзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар 
айқындалған. Яғни олардың өзара қарым-қатынас 
жасауы іскерлік негізде жүзеге асырылып, ұжымда 
әріптестер бір-бірінің ар-намысы мен абыройына 
зиян келтіретін ақпарат таратпаулары тиіс делінсе, 
басшы қол астындағы қызметшілер үшін барлық 
адамгершілік қасиеттердің үлгісіне айналуы, 
оларға қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, 
қадір-қасиеттерін қорлауға жол бермеуі және 
қызметтен тыс мәселелерін шешу кезінде өзінің 
қызметтік жағдайын пайдаланбауы тиіс делінген.

Сондықтан мемлекеттік қызметте үлкен 
жетістіктерді бағындыруды көздеген әрбір 
мемлекеттік қызметші Әдеп кодексін және 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заңдарының талаптарын  мұқият сақтап, 
еліміздің өркендеуіне зор үлес қосуымыз қажет.

                                          А.АЛИБЕКОВА,
ҚР-ның Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Агенттігінің ШҚО бойынша Департаментінің  
Мемлекеттік қызмет саласын бақылау 

басқармасының бас маманы

Әдеп кеңесі
ӘДЕП КОДЕКСІН САҚТАУ МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ МІНДЕТІ

Өңір әлеуетін арттырудағы негізгі 
қадамдардың бірі шағын және орта кәсіпкерлік 
өкілдеріне қолдау көрсету. Бұл ретте, Елбасы 
өз Жолдауында атап көрсеткендей, бірқатар 
ілкімді шаралар жүзеге асырылуда. Оның 
ішінде кәсіпкерлерге заң аясында жәрдем 
жасау негізгі басымдықтар қатарына жата-
ды. Аталмыш бағытта Абай елінде де елеулі 
жұмыстар бар. 

Жуырда Қарауыл ауылындағы Халыққа 
қызмет көрсету орталығында Шығыс 
Қазақстан облысы прокуратурасының 
арнайы тапсырмасымен, мемлекеттік 
қадағалаушы органдардың қатысуымен 
«Кәсіпкер және заң» акциясы аясында ар-
найы іс-шара өткізілді. Басқосуға жиылған 
құзырлы орган қызметкерлері қатарында ау-
дан прокурорының аға көмекшісі Мейірлі Жо-
лымбетов, Абай аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасының  бас-
шысы Талғат Ерденбеков, Абай ауданы бой-
ынша мемлекеттік кірістер басқармасының 
салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің 
басшысы Гүлнар Әзімбай, «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасының Абай 
аудандық филиалының директоры Нұрғазы 
Жүнісжанов, ШҚО ТЖД Абай ауданының 
ТЖБ бастығы С.Азамбаев, аудандық 
аумақтық инспекциясының бас маманы 
Сүлейменов Дәурен, аудандық ішкі істер 

бөлімінің жергілікті поли-
ция қызметі бастығының 
орынбасары Рымжанов 
Ерғанат және «Азаматтарға 
арналған үкімет» МК» КЕ 
АҚ ШҚО бойынша филиалы 
- «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті 
Абай аудандық бөлімі рет-
теу залының басшысы Ел-
дар Мұсахановтар болды. 

Жиын барысында атал-
мыш тақырыпқа қатысты 
келелі әңгіме өрбіді. Атап 
айтсақ, жеке кәсіпкерлікке 
байланысты күрмеулі 
мәселелер қозғалып, өтініш-
тілектер қабылданды. Бұл 

ретте ауданымыздағы кәсіп иелерінің айтары 
көп екен. Мәселен, алғашқы болып сөз алған  
Кеңгірбай би ауылына қарасты «Нұрбол» 
шаруа қожалығының жетекшісі Мұрат 
Тулақбаев көптеген шаруашылық иелерінің 
көкейінде жүрген сауалды ортаға салды. 
Қолдарындағы адал өнімдерінің қолма-қол 
әрі аудан ішінде саудаланғанын қалайтын 
малшы қауым Қарауыл ауылында барлық 
талапқа сай ет базары болса деген ұсынысын 
білдірді. Сонымен қатар, қожалық жетекшісі 
көптеген қыстақтарда электр қуатының 
жоқтығын да сөз етті. 

Ал ауданымыздағы Семейге қатынайтын 
жалғыз автобустың қызметіне сүйенетін  
тұрғындар санының аздығын айтқан жеке 
кәсіпкер Махтаева Бақытжамал тіркелмеген 
такси иелерінің заңсыз қызметі зор кесір 
тигізіп отырғанын айтты. Қойылған көптеген 
сауалдар мен өтініштерге құзырлы орын-
дар өкілдері тарапынан тиісінше жауаптар 
қайтарылды. Осылайша, ауданымыздағы 
кәсіпкерлерге заңдылық тұрғысынан 
көмек жасаған мамандар көптеген күрмеулі 
мәселелердің шешімін табуда бірлесіп жұмыс 
істеуге болатынын түсіндірді. Тиімділігі 
мол мұндай шаралар алдағы уақыттарда да 
көптеп ұйымдастырылады деп сенеміз.  

«Абай елі» ақпараты

Акция аясында
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Қазіргі уақытта инженерлік кадрлардың 
тапшылығы бүкіл әлем дертіне айналды. Ма-
мандар тапшылығына заманауи инженерлік 
технологиялардың жаңаруы да өз әсерін 
тигізіп отыр.  

Болашақ инженерлік кадрларды 
тәрбиелеуді мектеп қабырғасынан бастау 
қажет. Жоғары білімді инженер болғысы 
келетін оқушыларды ынталандыру үшін 
Шығыс Қазақстан облысының пилоттық 
мектептерінде жаңа оқу жылынан бас-
тап «Мен - инженермін» жобасы енгізілді.
Облыс мектептерінің оқушылары «Мен 
- инженермін» жобасы аясында алдыңғы 
қатарлы инженерлік технологияларды оқып 
үйренуде. Оқу  PTC Creo, Mathcad және 
3D Blender бағдарламаларының көмегімен 
жүргізіледі. 

- Бұл курс инженерлік технологиялар-
ды меңгерумен қатар пәнаралық бай-
ланыстарды біріктіруге және дамытуға 
ықпал жасайды, - деп Зырян қаласындағы 
пилоттық мектеп-лицейінің  информатика 
пәнінің мұғалімі Ирина Иванова өз ойы-
мен бөлісті.–Creo бағдарламасы бойынша 
оқыту аясында оқушылар кәсіпорындарда 
қолданылатын инженерлік-компьютерлік 
бағдарламаларды игереді. Бұл, біріншіден, 
үшөлшемді үлгілеумен жұмыс істеу үрдісін 
қалыптастырады, ал екіншіден, оқушының 
болашақта инженерлік мамандық бойын-
ша оқуға түсуіне ықпал жасайды.Курс 
оқушылардың кеңістіктік ойлау мүмкіндігін 
дамытады, бұл өз кезегінде, геометрия, фи-
зика, сызу курстарында үшөлшемді нысан-
дарды меңгеруге негіз болатыны анық. Курс 

оқушыларға 3D-үлгіні автоматтандырылған 
жобалаудың заманауи инженерлік жүйесінде 
жасап үйренуге мүмкіндік береді. Нақты 
ғылымды игере отырып, виртуалды сына-
малар, есептеулер жүргізеді. Сонымен қатар, 
көрнекті құрал, роботты техника,  авиа-, авто-
кеме үлгілері үшін  толымдаушыларды дай-
ындап, жобалайды.Балалар командалық және 
жобалық жұмысты игереді,бірлескен жо-
баларды жасап,халықаралық конкурстарға 
қатысады.  «Мен - инженермін» жобасының 
артықшылығы:

•Жаңа дағдылар игеру және ерте кезден 
кәсіби бағдарлау;

•Ғылыми-техникалық шығармашылықты 
дәріптеу және жастар арасында инженерлік 
мамандық беделін арттыру;

•Техникамен жұмыс дағдыларын дамыту;
•Жоғары технологиялар мен иннова-

ция салаларына балалар мен жастардың 
қызығушылығын ынталандыру;

•Дарынды жасөспірімдерді анықтау және 
қолдау. 

«Мен - инженермін» курсы оқушылардың 
сабақта алған білімін тереңдетіп, 
байытуға және танымдық икемділікке ба-
улиды, білім салаларына терең танымдық 
қызығушылықтарын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді, оқушыларды кәсіптік 
бағдарлау ісіне көмектеседі. 

Қазіргі таңда аталған элективті курс 
Шығыс Қазақстан облысының 26 мектебінде 
енгізілген. Дегенмен, жобаға қатысушы мек-
тептер санын біртіндеп арттыру жоспарла-
нып отыр. 

ИНЖЕНЕРЛЕРДІ ЖАСТАЙЫНАН ДАЙЫНДА

Жобаға қатысушы мектептер тізімі

Елбасының бұл жолғы «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат. Бір мүдде. Бір 
болашақ» Жолдауында маңызды мәселелер 
көптеп көтерілді. Жолдаудың әр бөлімінде 
нақты бағыттар мен айқын мақсаттар 
көрініп тұр. Бұған дейін «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қабылданғаны мәлім. Онда 
әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу басты мақсат етіп қойылған. Ал, 
осы Жолдауда сол мақсатқа жетудің жол-
дары мен механизмдері, түрлі иірімдері мен 
тетіктері көрсетілген. Себебі, дамыған 30 
елдің қатарына қосылу өте қиын әрі асқан 
жауапкершілікпен еңбек етуді талап ететін 
міндет. Жолдауда Мемлекет басшысы 
Мәңгілік Ел идеясын көтерді. Онда Мәңгілік 
Елдің егемендігін тұғырлы ету мәселесіне 
назар аударды. Мемлекетіміздің болашағын 
дұрыс бағдарлап, қазіргі замандағы даму 
үрдістерінен қалып қоймай, әлемдегі 
өзіміздің лайықты орнымызды иеленуге 
тиіспіз. Енді бұдан былай тәуелсіздігімізді, 
мемлекеттігімізді сәт сайын нығайта 
беруіміз керек. Идеологиялық жұмыстарды 
жетілдіріп, халқымызды Мәңгілік Ел идея-
сына жұмылдыруымыз қажет. Негізі, еліміз 
тәуелсіздік алған жылдардан бергі басты 
мақсатымыз – Мәңгілік Ел құру болатын. 
Мемлекет басшысы бұл Жолдауында ол 
мақсатқа жетудің жолдары мен тетіктерін 
көрсетіп, кезеңдерін белгілеп берді. Енді 

Үкімет пен Парламент палаталары, сондай-
ақ, басқа да қоғамдық ұйымдардың бәрі осы 
Мәңгілік Ел идеясының қасынан табылып, 
кемел келешек жолына жұмылуы керек. 21 
ғасырдағы дамыған ел дегеніміз: белсенді, 
білімді және  денсаулығы мықты азаматтар 
екені даусыз. Ол үшін бірегей білім беру 
жүйесі мен денсаулық саласының жұмысын 
жақсарту қажет.  «Елбасы жыл сайынғы жол-
дауын негізінен жастарға арнайды. Себебін 
осы жолғы Жолдауда «Оны («Қазақстан – 
2050» стратегиясын) жүзеге асыратын да, 
жемісін көретін де сіздер» деп түсіндіріп кет-
кен болатын. Жастар арасындағы патриоттық 
сезімді қалыптастырудың бірден-бір жолы – 
мемлекеттік тіл екені белгілі. Жолдауда «Ана 
тіліміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік 
тіл болды!» деген Президент сөзі көңілімізге 
қуаныш ұялатты. Елбасының айтқандарын 
назарға ала отырып, сапалы жұмыс істеуіміз 
керек. «Мәңгілік Ел - ата-бабаларымыздың 
сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
«Қазақстан-2050» - Мәңгілік Елге бастай-
тын ең абыройлы, ең мәртебелі жол», - деп 
қорытындылады Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев.  Біз осыған кәміл сенеміз 
және де еліміздің  өсіп-өркендеуіне бар күш 
жігерімізді саламыз.

  А.МАХМЕТОВ,
Абай аудандық әділет 

басқармасының басшысы

ҰЛТТЫҚ ИДЕЯМЫЗ –
 МӘҢГІЛІК ЕЛ!

Қазақстан Республикасы өз егемендігін 
алғаннан бастап еліміздің азық-түлік 
қауіпсіздігі өзекті мәселе болып табылады. 
Елімізге импортталған  өнімдердің көлемінің 
өсуіне байланысты, оның ішінде өсімдік 
тұқымдары мен отырғызу материалдары, 
әсіресе, карантиндік жағынан аз зерттеліп 
әкелінген елдерден ҚР аумағына әкелінсе 
жаңа аса қауіпті карантиндік нышандардың 
алып келуін туғызуы мүмкін.  Сауданың, 
туристік, сондай-ақ әлемнің көптеген 
елдерімен  ғылыми қарым-қатынас дамуы 
жағдайында бөтен текті зиянкестердің, 
аурулардың және арамшөптердің енуінен 
аумақты күзету маңызды міндеттердің бірі 
болып табылады. Өсімдік тектес өнімдер мен 
материалдарды бір географиялық аймақтан 
келесі аймаққа өткізу кезінде, карантиндік 
нысандардың  қозғалысын  бақылап алдын-
алу үшін бүкіл әлемде мемлекеттік бақылау 
жүйесі бар өсімдік карантині  қызметі жұмыс 
атқарады.

Карантиндік бақылауды күшейтіп және 
оның жедел атқарылуын  қамтамасыз ету 
және талдау мен сараптаманы өткізуді  
күшейту мақсатында 2016 жылдың 1 сәуірінен 
Өскемен қаласында Қазақстан Республи-
касы ауыл шаруашылығы Министрлiгi  
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің «Республикалық  
өсімдіктер карантині орталығы зертханасы» 
мемлекеттiк мекемесі Шығыс-Қазақстан   
облыстық  карантиндік зертханасы өз 
жұмысын бастады. 

Зертхана қызметкерлері біздің аймақтан 
түскен карантинге жатқызылған материал-
дар үлгілеріне зерттеу жұмысын жасап, 
сараптап, ішінде карантиндік және басқа 
аса қауіпті объектілерді анықтайды және 
олардың түрлік құрамын ажыратады. Ма-
мандар энтомологиялық, фитопатологиялық, 
гербологиялық, гельминтологиялық  сарап-
тамалар жасайды. Одан басқа,  карантиндік 
зертхана  өсімдіктер карантины, карантиндік 
нысандар, табылған карантиндік 
нысандардың картотекасын жүргізуге байла-
нысты  әдістемелік ақыл-кеңес   өткізеді.

Біздің қызметкерлер Қазақстан 
Республикасының ауыл шаруашылық 
Министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі  
өсімдіктер карантині жөніндегі аудандық, 
аумақтық инспекция Комитетінің қызметі 
инспекторларымен  өзара тығыз байланыста. 
Карантинге жатқызылған өнімдер үлгілерін 

сараптамаға жіберетін инспекторлармен.
Ашылу уақытынан бері зертханаға 

карантиндік нысандар мен карантинге 
жатқызылған өнімдерді анықтау үшін 529 
үлгі келіп түсті. Соның ішінде импорттық 
өнім 34, экспорттық өнім 81, республика 
ішіндегі қозғалысқа 414 өнімдер үлгісі келіп 
түскен. Зертхана қызметкерлерінің анықтауы 
бойынша 39 жағдайда карантиндік нысандар 
анықталып және расталған. Анықталғандар 
арасында - Жатаған укекіре арамшөбі – 
(Acroptilon repens),  және де энтомологиялық 
нысандарға - Кіші қара шырша сүгені 
(Monochamus sutor L.), Үлкен қара шыр-
ша сүгені  (Monochamus urussovi Fisch.), 
Жұпсыз жібек көбелегі  (Lymantria dispar 
L.), Картоптың алтын түстес жұмырқұрты   
(Globodera rostochiensis), Калифорния сы-
мыры (Quadraspidiotus perniciosus),  Төрт 
таңбалы дән қоңызы (Callosobruchus 
maculatus), Оңтүстікамерикалық қызанақтың 
үңгі күйе көбелегі (Tuta absoluta).

Зертханаға күнделікті облыстың барлық 
аудандарынан импортталатын тауарлардың 
үлгілері, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілері мен кәсіпкерлердің 
өнімдері жіберілетінін атап өткен жөн. 
Зертханадағы барлық сараптамалар тегін 
жүргізіледі. Қазіргі уақытта жергілікті 
жер иелеріне қолдау көрсету мақсатында 
кәсіпкерлердің өздерінен тікелей қабылдау 
карантинге жатқызылған өнім үлгілерін са-
раптау сұрағы қарастырылуда.

2017 жылға филиалды заманауи 
жабдықтармен жабдықтау жоспарлануда, ол 
жабдықтар өткізілетін сараптама сапасы мен 
жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Шығыс-Қазақстан   облыстық  карантиндік 
зертханасы  070011, Өскемен қ, Погра-
ничная к., 49  тел/факс 8 7232 216654   
vkokarantinlab@mail.ru мекенжайы бойынша 
орналасқан. 

Губарева Наталья СЕРГЕЕВНА,
Шығыс-Қазақстан  облыстық  

карантиндік  зертханасы
Қазақстан   Республикасы ауыл 

шаруашылығы   Министрлiгi  
агроөнеркәсіптік кешендегі Мемлекеттік 
инспекция комитетінің «Республикалық  

өсімдіктер карантині орталығы зертха-
насы» 

мемлекеттiк мекемесі филиалының 
директоры

ӨСІМДІКТЕР КАРАНТИНІ НАЗАР АУДАРУДЫ 
ҚАЖЕТ ЕТЕДІ!

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық мемлекеттік органдар алдындағы 
басты міндеттің бірі болып отыр. Қылмыстың бұл түрінің қоғамымыздың барлық са-
ласына тамыр жайып кеткені жасырын емес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет 
шараларының ғылыми танымдары мен өзекті мәселелері Қазақстандағы қоғамдық 
қатынастарды реформалаудың барлық кешенді мәселелерімен тығыз байланыста. 
Сондықтан да қоғам бойындағы бұл кесапат кеселмен күреске мемлекетіміз айрықша 
мән беріп отыр.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесінің бірі 
болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары сияқты қоғамға қауіпті іс-әрекеттер 
мемлекетіміздің басқару жүйесіндегі сәйкесті буындарды тұншықтырып, олардың 
қалыпты, заңды қызмет жасауына кедергі келтіреді. Ал, іс жүзінде бірқалыпты дұрыс 
қызмет атқаратын мемлекеттік органдардың қызметі ғана қоғамның экономикалық да-
муына, оның мүшелерінің құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге қабілетті. 

Осыған орай, мемлекеттік басқару жүйесін қорғау, оған қылмыстық қол сұғуды болдыр-
мау ең маңызды мәселе болып табылады. Өйткені мемлекеттік аппарат қоғамды басқару 
жүйесінің қажеттілігі, басқару жүйесіндегі әр түрлі процестердің реттеушісі болып та-
былады. Жалпы сыбайлас жемқорлықпен күресу жеке адамдардың немесе жекелеген 
топтың ғана емес мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің, тұтастай 
қоғамның басты міндеті мен борышы. Осыны шынайы орындау үшін әрбір лауазым иесі 
өзінің жан-дүниесін ұдайы таза, адал ұстауы тиіс. Сонда ғана олар қарапайым халықтың 
сенімін ақтап, қоғамның тежеусіз дамуына үлес қосқан болар еді.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу - мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
қызметкерлердің, тұтастай қоғамның басты міндеті мен борышы, осы кеселге қатаң 
бағытталған мемлекеттік бағдарлама жоғары деңгейдегі жауаптылықпен іске асырылуы 
тиіс.

Қуанышбек ТЕМІРБЕКОВ,
Медеу ауылы

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ – ҚОҒАМ ДЕРТІ



4 8 - 15 қараша 2016 жыл

Абайлық өнерлі балғындарды үлкен сахна төріне бас-
тайтын бірегей бастамалардың бірі аудандық «Айгөлек» 
ән - би байқауы десек қателеспейміз. Өңірімізде осымен 
бірнеше жыл қатарынан ұйымдастырылып, таланттар 
қатарын толықтырып келе жатқан жобаның берері 
мол болып тұр. Жас өркеннің өнер әлемінде еркін қанат 
қағуына қолдау танытып, талаптарын шыңдайтын 
іргелі шара шын дарындардың есімдерін анықтап, 
жұлдыздарын жарқыратар ерекше мүмкіндік. 

Алда келе жатқан еліміздің айрықша мерекесі ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орайластырыла өткізілген 
«Айгөлек» ән-би фестивалі білім бөлімі мен Саз мектебінің 
ұйымдастыруымен қараша айының 10 жұлдызында аудандық 
Мәдениет үйінде болып өтті. Ел ішіндегі кіл жас өнерпаздар 
жиналған сайыс биыл да жылдағыдай өткізілді. Әр ауылдан 
келген бүлдіршіндер балауыз әндері мен кестелі билерін та-
машалатып, баршаны өнерлерімен тәнті ете білді. 

Байқау шартына сай қатысушылар эстрадалық- во-
кал, топтық және 
х о р ео г р а ф и я л ы қ , 
дәстүрлі ән жанры бо-
йынша өнер көрсетті. 
Балдырғандар жас 
ерекшеліктеріне бай-
ланысты кіші топ және 
орта топ, ұжымдық және 
жеке топ болып бөлінген 
болатын. Талапқа сай 
бірқатар міндеттер 
үміткерлер бойынан та-
былуы тиіс еді. Олар, 
әншінің орындаушылық 

шеберлігі, сахналық костюмі, 
би қозғалысының ритмикасы, 
сахнада өзін - өзі еркін ұстау 
мәдениеті болатын. 

Осы жолы қатысушылардың 
киім үлгісі көз сүйсіндіргенін 
айта кету ләзім. Талабы қатаң 
қазылар алқасы көпшілікке 
таныстырылып өтісімен 
байқау шымылдығы түрілді. 
Жас өнерпаздарға қазылар 
құрамынан сәттілік тілеген 
Қайрат Қабышев бірнеше 
жыл қатарынан жас буынның 
өнерге деген талпынысын оя-
тып, өрге жетелеп келе жатқан фестиваль жалғасы үзілмесін 
деген жылы лебізін білдірді. 

Өнер сайысы ең алдымен би номинациясы бойынша ашыл-
ды. Бұл ретте Шәкәрім орта мектебінің бишілері «Хорезм» 
биімен бастап, қалған өнерпаздар «Үнді» биі, «Ортеке» биі 
және С.Бекбосынов орта мектебінің сәтті шыққан «Көңілді 
аралар» биімен жалғастық тапты. Жалпы осы бөлім бо-
йынша бес топ өнерлерін паш етсе, Абай мектеп лицейінің 
бишілері мен архаттық би тобы көз сүйсіндірер қимыл 
қозғалыстарымен көрерменнің көңілінен шыға білді.

Алғашқы кезең тәмамдалысымен келесі номинация кіші 
топ арасында эстрадалық вокалды ән бөлімімен жалғасып, 
6-9 жас аралығындағы бүлдіршіндердің бал тілді әндеріне 
көпшілік ризашылықпен қол соқты. 

Бір қынжылтарлығы, байқауға келуші көрермен қауымның 
қарасы мүлде аз болды. Тек қатысушы үміткерлердің қолдау 
танытар ата-аналары ғана балаларының өнерлерін тамашалай 
келіпті. 

Кіші топ арасында сахнаға алғаш қадам басып, талабы енді 

ғана бүр жарып келе жатқан, алайда 
болашағынан үлкен үміт күттірер кішкентай 
өнерпаздардың барын байқадық. 

Балғындардың  тәтті қылықтарымен қатар 
ерке әндері жанымызды баурап, өздеріне 
еріксіз еліте білді. Әсіресе, Миратұлы 
Мирас, Молиханова Іңкәржан, Сәметов 
Бегланның өнерлеріне көрермен зор қошемет 
танытты. 

Осылайша кезек ән өнері бойынша орта 
топқа ойысып, эстрадалық вокал бөлімінде 
оқушылардың ән айтудағы ерекше қырлары 
барынша ашылды. Аталған номинация 
бойынша бақ сынаған өнерпаздар әсіресе 
патриоттық сарындағы рухты әндерді 

шырқап, ерекше әсер сыйлады. 
Дәстүрлі ән бөлімінің кіші және орта 

тобында да балғындар үкілі домбырала-
рын қолдарына алып, әуезді үндерімен 
үйлескен әндерін орындап шықты. 
Кіші топ бойынша барлығы үш өнерпаз 
өнер көрсетсе, орта топ бойынша 6 
балғынның өрісті өнерін тамашалай 
алдық. Сондай-ақ, топтық ән сайысында Шәкәрім орта 
мектебінің шәкірттері ғана бақ сынап, қос топтың өнеріне 
ғана куә болыстық. 

Барлық өнерпаздардың өнерлері ортаға салынысымен 
қазылар алқасы кеңесіп, ортақ шешімге келгенше шағын 
концерттік бағдарлама ұсынылды. Осы орайда біз де 
қатысушылар мен жетекшілерді сөзге тартып көрген едік.

Дәстүрлі ән бөлімі бойынша өнер көрсеткен Байбурино-
ва Тоғжан байқауда бірінші рет бақ сынап тұрғандығын 
жеткізді. «Біздей балғындар үшін маңызы ерекше ба-

лалар байқауы жиі 
өткізіліп тұрса», - 
дейді байқаушымыз.

Бүлдіршіндер 
сайысқа түскен 
өнер дода сын-
да әсіресе 
б ө б е к т е р і н і ң 
ш а ш п а у ы н 
көтере келген ата-
аналар қарасы 
көп болды. Сон-
дай жандардың 
бірі Данагүл 
Жұмабекова Ми-
растай балғынын 
өнер бәсекесіне 
баптап кел-
ген екен. Бұл 
Мирастың сахна 
әлеміне жасаған 
алғашқы қадамы.

- Ата-ана ретінде бөбектерімізге әрдайым қолдау таны-
тып, өнерге деген талпынысын ояту біздің басты міндетіміз. 
Балғындар өрісін өсіретін осындай аудандық байқаулардың 

ауқымы кеңи түссе тіптен жақсы болар еді, - дейді балақайдың 
анасы.

Осынау жарысқа ән-би жанры бойынша 12 баланы баптап 
әкелген Архат ауылы өнерпаздарының көркемдік жетекшісі 
Қымбат Төлепқазықызы байқаудан зор нәтиже күтетінін 
жеткізе келе, іс-шараның ұйымдастырушылық деңгейін әлі 
де жоғарылатса деген ұсынысын да жеткізді. 

Осылайша әділ-қазылар алқасының әділ төрелігімен ән, 
би номинациялары бойынша тиесілі орындар үлестіріліп, 
жеңімпаздарға арнаулы марапаттар табысталды. Аудандық  
«Айгөлек» балалар байқауының би номинациясы бойын-
ша Бас жүлдені Абай мектеп лицейінің «Еркеназ» би тобы 
өзбек биімен еншілесе, І орынды өнерлері өзгеше өрілген 
С.Бекбосынов орта мектебінің бишілері «Көңілді аралар» 
биімен иеленді. 

Ал, ІІ-орынды Ж.Молдағалиев орта мектебінің би құрамасы 
және ІІІ-орынды Ш. Тоқжігітов орта мектебінің «Әсем-ай» 
би тобы «Ортеке» биімен жеңіп алды. 

Кіші топтар арасында вокалды ән номинациясы бойынша 
бас жүлдені Абай мектеп лицейінің оқушысы Сәметов Беглан 
иеленсе,І орынды С.Бекбосынов орта мектебінің үміткері 
Зейнолла Мағжан еншіледі. Ал, ІІ орынды теңдей бөлген Ма-
май атындағы негізгі орта мектебінің өнерпазы Молиханова 
Іңкәржан мен Ш.Тоқжігітов орта мектебінен Какимова Балым 
жүлделі орыннан табылса, ІІІ орынды қос бірдей қатысушы 
Қарауыл гимназиясынан Қайроллаева Дильназ бен Медеу 
орта мектебінен Рымханова Әйгерім алды.

Орта топ бойынша жүлдегер атанған балғындар арасында 
бас жүлдені Жеңістаева Гүлдана, І орынды Ғизатова Шырын, 
ІІ орынды Қабышева Айзере, ІІІ орынды Алтыбаева Дилназ 
жеңіп алды. 

Ал топтық ән байқауы бойынша тек І орынды Шәкәрім 
орта мектебі ғана иеленді. Себебі, бұл бөлімде аталмыш мек-
теп оқушылары ғана белсенділік танытқан еді. Ал, дәстүрлі 
ән аталымы бойынша кіші топ арасында бас жүлдені 
М.Әуезов атындағы орта мектебінен Жеңісхан Диана, І 
орынды Қарауыл гимназиясынан Қажығалиева Аяулым, ІІ 
орынды Молдағалиева Назерке еншіледі. Аталмыш бөлімнен 
орта топ арасында Бас жүлдені Ж.Кәрменов атындағы 
саз мектебінің шәкірті Байбуринова Тоғжан жеңіп алса, І 
орынды Ш.Тоқжігітов атындағы орта мектебінен Дүйсенов 
Төлеутай, ІІ орынға Саз мектебінен Мұратбекова Шолпан  ие 
болды. ІІІ орынға М.Әуезов атындағы орта мектебінен Орын-
бекова Ғайша мен Қарауыл гимназиясынан Белгібаева Әмина 
тұрақтады. 

P.S. Міне, жыл сайын дәстүрге айналған «Айгөлек» ба-
лалар байқауының биылғы бағдарламасы да осылайша 
өз мәресіне жетті. Айта кетерлігі сол, жылма-жыл жанда-
на түсуі тиіс байқау бағдарламасы ұйымдастырушылық 
тараптан қатаң қадағаланса әрі жоғары дәрежеде 
өтілуіне жауапты мекеме жауапкершілікпен қараса 
құба-құп болар еді. Қатаң тәртіптің болмағандығынан 
жүргізушілердің кейбір қателіктерге де жол беріп алған 
кездері айқын көрініс тапқандығы көрер көзге оғаш 
сезілді. Сол себептен байқауға деген жауапкершілік жүгі 
мен дайындық деңгейі жоғарылатылса деген ниет біздікі. 

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі».

Аудандық ән-би байқауы    

КІШКЕНТАЙ ЖҰЛДЫЗДАР «Айгөлекте»– 
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Бүгінде ауданымыз бойынша тұрғындар арасын-
да салауатты өмір салтын қалыптастыру, спорттың 
бұқаралығын арттыру, әсіресе жастар арасында 
спорт түрлерін насихаттау қарқынды жүргізілуде. Бір 
ғана мысал, қарашаның 11-і күні ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдық мерейтойына арналған 1999-2002 жылы 
туған жасөспірім қыздар арасында өткен волейболдан 
аудандық доданы айтсақ жеткілікті. Бұл жолғы бәсі ба-
сым сайыста біз жас спортшылардың волейболға деген 
сүйіспеншілігін, қызығушылығын һәм сауатты ойын 
өрнегін байқай алдық.

Аудандық біріншілік есте қалар сәттерімен қызықты 
өтті. Кіл волейбол құмарпаздары жиналғандықтан болар, 
танертеңнен басталған жарыс түнгі тоғыздан асқан шақта 
ғана мәресіне жетті. Волейбол ойынының көрермендер мен 
спортшылар үшін өте тартысты өткендігінің бір дәлелі осы 
дер едік. 

Доп додасының ашылу салтанатында аудан әкімінің орын-
басары Бауыржан Тәттібеков, «Нұр Отан» партиясының 
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Қайырғазы Дүрмекбай, аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Еркебұлан 

Сағындықов сөз алып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Ел 
ағаларының тілек сөздерінде де салауаттылықты серік етіп, 
ала допқа әуестік танытқан жастарға алғыс сезімі ақтарылып 
жатты.

Жалпы, аудандағы волейбол спортының дамуы, 
абайлықтардың спорттық өмірдегі алар салмағы қандай? 
Бұл туралы аталмыш спорт түрінен Абай елінің белгілі 
жаттықтырушысы Сырым Ибраевтан сыр тарттық.

-Ең әуелі спортшы қыздарға ризамын. Себебі, 
бұрымдыларымыз бүгінде аудандық деңгейден асып, 
облыстық сайыстарда сүйсінерліктей өнер көрсетіп жүр. 
Яғни, аймақтағы үздік командалар сапында. Жалпы, 
аудандық құрамадағы жасөспірім қыздардың волейболдан 
жеткен жетістіктері үнемі өрлеу үстінде. Мәселен, соңғы ай-
ларда ғана өткен күзгі чемпионатта 2001-2002 жылы туған 
өрендеріміз облыстық жарыста ІІ орынды иеленсе, 1999-2000 
жылғы спортшы қыздарымыз жүлделі ІІІ орын тұғырынан та-
былды. Ауданның құрама командасы сапында өнер көрсетіп, 
мол тәжірибе жинақтаған жастар да бар. Бірнеше жыл 
қатарынан өлкеміздің намысын қорғап жүрген Құсайынова 
Арай, Дәкенова Әйгерім, Төлеуғалиқызы Гүлсана, Мара-
това Жанель сияқты дарынды волейболшыларымыз спорт 
мектебінің мақтаныштары десек те болады. Бұл өрендердің 
алаңсыз жаттығулары үшін мектептегі материалдық база 

жеткілікті, барлық жағдай жасалған. Оларға жаттықтырушы 
болып қатарымызға қосылған, облысымыздың құрама коман-
дасында өнер көрсеткен білікті бапкер Досхан Мусин сияқты 
азаматтар дәріс беріп, жарыс жолына әзірлеп, баптауда. Ал 
бүгінгі турнирге тоқталсақ, біз осы аудандық дода арқылы 
алдағы қысқы чемпионатқа іріктеу жасайтын боламыз. Үздік 
команда, үздік ойыншыларды дайындап, үлкен жарыстарға 
қосамыз. Алдағы уақытта 2003-2006 жылы туған жасөспірім 
қыз балалар арасында кіші топқа іріктеу турнирі өтпек. 

Іріктеуден өткен жаңа лектегі спортшылардың қабілеттерін да-
мытып, шыңдау біз үшін абыройлы міндет, -деді ой бөліскен 
аудандық спорт мектебінің жаттықтырушысы.

Өз кезегінде Абай атындағы мектеп-лицейдің дене 
шынықтыру пәні мұғалімі Ернар Нұрғазин де тұшымды пікір 
білдірді.

-Бүгінгі ойынға мектеп атынан шыққан қыздарды алғаш 
волейболға баулып, спорт мектебіне өзім жетектеп әкелген 
болатынмын. Ары қарай дайындықтарын жаттықтырушы 
Сырым Ибраев екеуіміз жүйелі жүргізіп келеміз. Еңбегіміз 
жемісті болды. Қыздарымыз облыс көлемінде чемпион 
атанғанда төбем көкке бір елі жетпей қалғандай болатын. 
Алғашында Шығыс өңірінің бәсекелерінде ІІІ орынға қол 
жеткіздік, одан кейін ІІ орынды қанжығаладық. Көрсеткіштер 
жоғарылап келеді. Әйтседе, оған тоқмейілсімей, дайындықты 
әлсіретпей, қателермен жұмыс жасап, не бары бір жылдың 
ішінде І орын тұғырына көтерілдік. Бұл волейболшы 
қыздарымыз күрделі кездесулерде шыңдалып, спортта 
тәжірибе жинап, есейіп қалды. Енді жас буын арасынан да-

рыны бар 3-4 қызды іріктеп, алдағы уақытта айтулы турнир-
лерге баптап қосу ойымызда бар. Бүгінгі шара туралы айтар 
болсам, ойын барысы тартысты өтуде. Шындығында, Сар-
жал, Архат, Кеңгірбай би ауылдық округінен келген волейбол-
шы жасөспірімдерге көп үміт артып едім. Алайда, Шәкәрім 
орта мектебінің машыққан ойыншылары өз мүмкіндіктерін 
көрсете алмады. Десек те, аудан құрамасына енген ойыншы-
лар ғой, әлі де болса қабілеттері ашылар деген сенімдемін, - 
деп топшылауын жеткізді.

Бұл жолғы волейбол біріншілігі мейлінше тартысты 
өрбіді. Қиян-кескі шабуылдар мен үзіліссіз жүргізілген 
қарымта жауап берулер ойыншыларға тыным тапқызбады. 
Аракідік естілетін төреші ысқырығы болмаса, үлкен зал-
ды жанкүйерлер ұраны жаңғырықтырып тұрды. Ала допты 
кезек қақпақылдап, алқынбастан өрнекті ойын көрсеткен 
қыздарға сүйсінгендер көп болды. Осыған қарап, енді бірер 
жылда волейбол десе облыс тұрғындары Абай ауданын еске 
түсірерліктей спорттағы бренд болар деген үміттеміз.  

Жалпы, жарыстың ұйымдастырылуына келер болсақ, бұл 
жолғы аудандық бәсекеге барлық мектептерден үміткер ко-
мандалар қатынасқан екен. Тек қана Қасқабұлақ ауылының 
жас спортшылары ауа-райының қолайсыздығына байла-
нысты келе алмаған. Өзге спорттық сайыстардан шет қала 
беретін кейбір ауылдар да күн райын елеместен арнайы 
келіпті. Осыған қарап, волейбол ойыны күллі аудан бойын-
ша ерекше мәртебеге ие болғанын аңғаруға болатындай. 
Жасөспірімдер бойында жалынды ынта бар. Сондай-ақ, 
дене дайындығы, техникалық және тактикалық бабы шама-
мен бірдей деңгейде. Бұрымдыларымыздың бал-бұл жанған 
жүздерінен де осыны байқадық.

Ал ойын барысына келер болсақ, қыздарымыз ширақ 
қимылдап, сауатты ойнады. Ереже бұзуларға көп орын 

берілген жоқ. Өзіндік әдіс-дағдылары да қалыптасып 
үлгеріпті. Волейбол – ұжымдық әрекет баса маңыздылық ала-
тын спорт түрі. Оның үстіне бұл ойын жоғары жылдамдықтағы 
доптың ұшуы, ойыншылардың тез орын ауыстыруы, ойын 
жағдайының тез әрі аяқ астынан өзгеруімен де сипаттала-

ды Оған байқампаздық, өзара түсіністік пен шалт қимыл 
һәм білек күші де қажет. Ал біздің қыздарымыз осы үдеден 
толықтай табыла білді десек қателеспейміз.

Осылайша, аудандық біріншілік те өз мәресіне таяған 
болатын. Аталмыш додада Абай мектеп-лицейінің коман-
дасы айқын басымдылықпен жеңіске жетіп, саржалдық 
Ш.Тоқжігітов атындағы орта мектеп өрендері ІІ орынды 
иеленді. Айта кету ләзім, бұл екі команда финалдық кезде-
суде алма-кезек есеп айырысып, жанкүйерлеріне тамаша 
көңіл күй тарту етті. Ал үшінші орынға Архат ауылынан 
келген С.Бекбосынов атындағы орта мектеп спортшылары 
тұрақтады. Бұл командалар ойыншыларының шеберліктері 
жоғары болғандығын әрі даярлықтарының да келісті 
екендіктерін атап өткен жөн.

Сондай-ақ, жекелеме аталымдар бойынша Құсайынова 
Арай «Үздік өнер көрсеткені үшін», Маратова Жанель «Үздік 
ойыншы», Қуатбай Аяулым «Үздік қорғаушы», Қабжанова 
Гүлзат «Үздік шабуылшы» номинацияларымен марапаттал-
ды.

Түйе айтсақ, торлы доп сайысынан қыздарымыз өзара 
тәжірибе алмасып, шеберліктерін пысықтап алды. Ендігі 
аралықта облыстық деңгейдегі бәсекелер күтіп тұр. Бұл рет-
те, жасөспірімдеріміздің бабы мен бағы қатар шапсын деген 
тілек білдіреміз.  

Нұржан БАЙТӨС, 
«Абай елі»

Спорт сенің серігің

ОЛЕЙБОЛДАҒЫ БҮГІНГІ БИІГІМІЗ ҚАНДАЙ?В
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СПОРТ ЖАРШЫСЫ

                                 ЭСТАФЕТАЛЫҚ САЙЫСТА
Жуырда ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерей-

тойына орай Қарауыл ауылында Абай аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің «Үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету бөлімшесінің және ауданның мәдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің ұйымдастыруымен  мүмкіндігі шектеулі 
балалар арасында  «Спорт сенің серігің» атты 
тақырыпта спорттық эстафеталық жарыс өтті. 

Спорттық эстафеталық жарыс барысында балалар өзара екі топқа бөлініп өнер көрсетті. 
Атап айтсақ, «Тұлпар», «Сұңқар» топтары бір-бірімен шеберлік сынасуда сайыс жолына 
шыққан болатын. 

Жарыс әр топтың сәлемдесуі және таныстыруымен басталды. Осыдан соң сөз алған 
әлеуметтік қызметкерлер  балаларды ойын шарттарымен таныстырып өтіп, қатысушыларға 
сәттілік тіледі. 

Ойынға асқан қызығыушылықпен қатысқан балалар жарыстың соңына дейін белсенділік 
танытты. Барлығының да даярлықтары жоғары екен.

Сайыстың қорытынды сәтінде аудандық мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің демеушілігімен қатысушыларға Мадақтама қағаздар мен арнайы сыйлықтар 
табыс етілді.

Аудандық біріншілік
                
 ШАҒЫН  ФУТБОЛДАН  СЫНҒА  ТҮСТІ
      Абай елінің спорттық өмірі күн өткен са-

йын тартымды бола түсуде. Әсіресе, аудандық 
деңгейдегі сайыстар мейлінше тартысты өтіп 
жатыр. Мәселен, қараша айының 4-5 күндері 
Қарауыл ауылында ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық 
мерейтойына орай ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
ұйымдастыруымен ересектер арасында кіші фут-
болдан аудандық деңгейдегі жарыс болып өтті. 

Бұл ұйымдастырылған аудандық сайыстың негізгі мақсаты дене шынықтыру белсенділігі 
арқылы халықтың денсаулығын нығайту, ауыл тұрғындары арасында салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру және жастар арасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы күресті 
күшейту болатын.   

Жарысқа аудан бойынша жалпы саны 10 команда қатысты. Атап айтқанда, әкімдік коман-
дасы, өрт сөндіру, Спорт мектебінің 1-ші және 2 ші командалары, Абай мектеп-лицейі, Абай 
колледжі, электр жүйесі мекемесі, ардагерлер командасы, Қасқабұлақ пен Көкбай  ауылының 
командалары өзара шеберлік байқасты.   

Сайыс мейлінше шиеленісті өрбіп, тартысты сәттерге толы болды. Бұл ретте ауданымыздың 
әуесқой футболшылары мол тәжірибе жинап, футболдың өзіндік әдіс-айласын шебер 
меңгергендіктерін көрсете білді. 

Осылайша, үздік ойын үлгісін көрсетіп, сауатты ойнап, шеберлік танытқан команда-
лар жүлдегер атанып, ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің арнайы мадақтамаларымен және сыйлықтарымен марапатталды. 

Нақтырақ айтсақ, I орынды Спорт мектебінің 1 ші командасы, II орынды Абай мектеп-
лицейі, III орынды Спорт мектебінің 2-ші командалары иеленді. 

Сондай ақ, «Үздік қақпашы» атанған Спорт мектебінің 1-ші командасынан  Ибраев Сы-
рым, «Үздік ойыншы» атанған ардагерлер командасынан Қырқынбайұлы Жұмағали, «Үздік 
қорғаушы» атанған Көкбай  ауылынан Алдажаров Алмас, «Үздік шабуылшы» атанған Абай 
колледжінен Бәкімбаев Ерасыл да марапатталды. 

Осы орайда айтарымыз, ел Тәуелсіздігіне арналған спорттық шараға қатысқан 
командалардың мерейі тасыса, Құндызды, Медеу, Саржал, Тоқтамыс, Архат ауылдарының 
қалыс қалғаны қынжылтады. Алдағы уақыттарда осы ауылдар командаларының сайыстарға 
келіп қатысулары ескерілетін болады.

Шығыс жекпе-жегі

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЙЫСТА  ҚАРСЫЛАС ШАҚ КЕЛТIРМЕДI 
Ағымдағы жылдың  қараша айының  3-6 

күндері аралығында Семей қаласында ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай 
Шығыс жекпе-жегінен XVIII-ші  халықаралық  
турнир  болып өтті. Чемпионатта 16-17 және 
одан  жоғары  жастағы өрендер өзара сынға 
түсті. Аталмыш бәсекеде Абай  ауданы-
нан жоғары даярлықпен барған 14  жастағы  
спортшылар да өнер көрсетті. 

Байрақты додада Қазақстан, Ресей, 
Тәжікстан, Моңғолия, Қырғызстан,  Ауғанстан 
және  Ресейдің Бурятия республикасының 

спортшылары жеке  команда  болып  қатысты. Кіл мықтылар жиналғандықтан ба, іріктеу 
кезеңінің өзі күрделі өтті. 

Әйтсе де, үш  күнге  созылған  сайыста  Абай  ауданының  жас  таэквондошылары  жоғары  
нәтиже  көрсетті. 14 ұпайдан еншілеген  9 өреніміз жүлделі  орындарды алып қайтты. Атап  
айтсақ, 46  келідегі  Баяханова  Береке 1 орын алса, 52 келілік Фархатова Алина 2 орынға 
табан  тіреді. Ал,  Сартова  Ажар  финалдық  бәсекеде  қарағандылық  қарсыласын  небәры 8 
секунд ішінде  нокдаунға  жіберіп,  асқан  шеберлікпен  жеңіске  жетіп, 14-15 жас арасындағы 
бәсекеде 1 орын  алды. Ажарға қазылар алқасы да сүйсініс білдірді.

Сонымен қатар, 48 келідегі Берікжанқызы Айымгүл  2 орын, 36 келілік Алтынбекқызы 
Аружан 2 орын, 40 келі салмақтағы Жеңісқызы  Шырын 3 орын, 44 келідегі Төлеукадыров 
Ғалым 3 орын, 48 келілік Ануарова  Ақбата 3 орын, 58 келі салмақ дәрежесіндегі Әділғазина  
Аружан 3 орын  алды. 

Сайысқа  қатысқан  бірқатар  спортшылар алдағы желтоқсан  айында  Белоруссияда  
өтетін  әлем  Кубогіне  Жолдама  алды. Әйтсе де, жолға жұмсалатын қаражат тапшылығына  
байланысты  сапарға  шығулары  екі талай. Сол себепті де жасындай жарқылдап тұрған жас 
таэквондошыларымызға қолдау көрсетіп, қолтықтарынан демеп жіберсек елдігімізді таныт-
паймыз ба?.  Белоруссияға бару мүмкіндігі бұйырса деп тілейік  ағайын!  

Ұлттық спорт
                    

 ЖЕҢIМПАЗ АТАНДЫ
Қараша айының 7-сі мен 11 күндері аралығында Алматы облысына қарасты Алакөл 

ауданы әкімінің кубогы үшін жасөспірімдер арасында дәстүрлі түрдегі дзюдо күресінен 
республикалық ашық турнир болып өткен еді.

Жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған Республикалық ашық біріншілікке еліміздің 
шартарабынан дзюдо күресінің кіл шеберлері жиналыпты. Атап айтсақ, Алматы облысынан 
үш команда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарынан,  Батыс Қазақстан, 
Тараз қаласынан, Жезқазғаннан бір-бір командадан, ал Семей қаласынан 3 команда  қатысты. 
Татами төрінде барлығы 460 спортшы өзара сынға түсті.  

Аталмыш жарыста Абай ауданының командасынан Мәденов Бекжан жүлделі ІІ орынға  
ие болды. Бекжанның жаттықтырушылары Өміржанов Данияр мен Кәкенов Мақсаттардың 
есімдерін де құрметпен атап өткен жөн. Осы аптада Абай елінде ел Тәуелсіздігіне арналған 
көк байрағымызды желбіреткен спорттық шаралар легі осындай. Абай елінің намысын биікке 
көтерер спортшыларымыз сүбелі жеңістерімен бізді алда да қуанта бергей деп тілейміз. 

Спорт жаңалықтарына шолу жасаған  Анар СӘРСЕНБИНА,
                                    «Абай елі» газетінің жауапты хатшысы, тілші

Бүгінде «Туған жерге тағзым» акциясы 
аясында туған жерді көркейтуге, әлеуметтік 
мәселелерді шешуге  қол ұштарын беріп, 
көмектесуге ат салысып  жатқан азаматтар 
аз емес. Бұл көңілге қуаныш ұялатады.  Ар-
ман қуып әр тарапқа кеткенмен, құшағынан 
жылу алған туған елін, білім берген алтын 
ұя мектебін естен шығармай, туған жерге 
тағзым  жасау тағылымы мол үлкен қадам.  

Бүгінгі таңда мектеп түлектерінің өздері 
түлеп ұшқан мектептеріне көмек қолдарын 
созып келеді. Бұндай игі шаралар әр ауыл-
дан көрініс беретіні де сөзсіз. Біздің мек-
теп түлектері де акцияларға қатысып 
жүргенін бұған дейін де осы аудандық га-
зет арқылы жариялап келгенбіз. Міне, осы 
қараша айында тағы бір мектеп түлегі өзінің 
қайырымдылығын көрсетті. 

Данагүл Бағдариқызы өзі бітірген 
мектептегі оқушыларға көмек қолын созды,  
11 балаға жылы қыстық киім беріп 200 000 
теңге  көлемінде қайырымдылық көрсетті. 

Сыныптасым Данагүл Бағдариқызы мек-
теп қабырғасында білімді, беделді оқушы 

ретінде таны-
лып, 1987 жылы 
Құндызды орта 
мектебін (қазіргі 
Ш . А б е н о в 
атындағы орта 
мектеп)күміс ме-
дальмен бітірді.  
Т а л д ы қ о р ғ а н 
заң колледжін, 
одан кейін Ал-
маты Тұран 
университетінің заң факультетін үздік 
тәмәмдап, 12 жыл сот саласында қызмет 
атқарды. Өмір ағымымен бизнес саласына ау-
ысып қазіргі уақытта Аягөз қаласында жеке 
кәсіпкерлікпен айналысады.  «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» дегендей 
«Абай елі» газеті арқылы Данагүлдің еңбегіне 
мектеп ұжымы атынан табыс тілейміз.

Байшеров СҰЛТАН,
Мектеп директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары

«Туған жерге тағзым»

БАЛҒЫНДАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ КӨРСЕТТІ 

Мектептің негізгі мақсаты – оқушыларда 
құқықтық мәдениет пен құқықтық әрекет- 
қалыптастырып, оларды құқықтық заңдылық 
талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу.  
Өйткені бүгінгі қоғам кәмелетке толмағандар 
мен жасөспірімдер арасында қадағалаусыз 
қалу және құқық бұзушылықтың алдын алу 
мәселесiне ерекше көңiл бөлудi талап етедi.

Ш.Абенов атындағы орта мектебінде 
10 қазан күні 7-11 сынып  оқушыларымен   
аудандық жергілікті полиция қызметінің 
бастығы, полиция майоры  Қазбек 
Нұрисламұлы, аудандық автоинспек-
тор полиция лейтенанты Тілеуханов 
Азамат,  ауылдық учаскелік инпек-
тор, полиция аға лейтенанты Рахымов 
Мұхамедтің қатысуымен жасөспірімдер 
арасында құқықбұзушылықтың алдын алу 
тақырыбында кездесу өтті.

Жиында бүгінгі қоғамда белең алып 
отырған жасөспірімдер арасындағы 

құқықбұзушылық фактілері, олардың 
алдын алу шаралары насихатталды. 
Бұған көбінесе мектеп жасындағы 
оқушылардың өз құқығын білмеуден 
баруы, нәтижесінде жауапкершілікке 
тартылатыны ескертілді. Мектеп-
те құқықбұзушылықтың алдын-
алу мақсатында «Полицияның жас 
көмекшілер» жұмысын жандандыру 
керектігі ұсынылды. Оқушылардың 
кешкі уақытта заңды өкілдерінсіз 
көшеде мақсатсыз жүруі,  діни теріс 

ағымдардан сақтандыру, жасөспірімдер ара-
сында әлімжеттік, бопсалау жағдайларының 
алдын алу шаралары да сөзге тиек болды.  Сон-
дай –ақ кәмелетке толмағандар арасындағы 
қылмыс пен құқықбұзушылықтың алдын 
алу, сауда орындарында жасы кәмелетке 
толмағандарға спирттік ішімдіктер мен 
темекі бұйымдарын сатуға тыйым салына-
тыны кең көлемде түсіндірілді.

Аудандық автоинспектор жол ережелері 
туралы түсінік берді. Мектеп әкімшілігі кез-
десуге келген аудандық ІІБ қызметкерлеріне,  
мектеп пен тығыз байланыста қызмет 
атқарып жүрген  ауылдық учаскелік инпектор 
полиция аға лейтенанты Рахымов Мұхамедке 
алғысын білдірді.

Байшеров СҰЛТАН,
Мектеп директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары.

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ МАҚСАТЫНДА 

КЕЗДЕСУ ӨТТІ

2016 жылдың 23 қыркүйегінде Абай 
ауданының Қарауыл ауылы № 49 ӨСБ 
оқу класында «НҰР ОТАН» партиясы 
Абай ауданының филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Қ.Н.Дурмекбайдың 
төрағалығымен, Абай ауданының ТЖБ 
мен 49-ӨСБ қызметкерлері қатысуымен, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 
жылғы 18 қарашадағы №410-V Жарлығымен 
бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республика-
сы Заңының талаптарына сәйкес сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 
бағытталған іс-шаралары бойынша дөңгелек 
үстел өткізілді.

 Үстел барысында Қ.Н.Дүрмекбай жеке 
құрамға Қазақстан Республикасының 
аталған Заңына сәйкес, сыбайлас-жемқорлық 
дегеніміз ол жауапты мемлекеттік лауа-
зымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк 
функцияларды орындауға уәкілеттік 

берілген адамдардың, мемлекеттік функ-
цияларды орындауға уәкілеттік берілген 
адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауа-
зымды адамдардың өздерінің лауазымдық 
(қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байла-
нысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдал-
дар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға 
мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер мен 
артықшылықтар алу немесе табу мақсатында 
заңсыз пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен 
артықшылықтарды беру арқылы осы адам-
дарды параға сатып алу туралы түсіндірді.  
Сонымен қатар, атқарылып жатқан сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы жұмысты жақсарту 
үшін әрбір Қазақстан азаматымен құқықтық-
түсіндірме жұмыстарын жақсартып, ол 
бойында күш тауып, мықты мемлекеттік-
құқықтық институттарының пайда болуына 
үлесін қосу керектігі туралы айта кетті. 

ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖБ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
 ІС-ШАРАЛАР

Қазіргі уақытта 2016 жылдың қараша 
айының 14-21 аралығында «Есепте тұрған» 
атты республикалық профилактикалық іс-
шаралар жүргізілуде. ШҚО бойынша ҚАЖ 
департаменті Абай аудандық пробация 
қызметі есебінде тұрған бас бостандығынан 
айырумен байланысты емес жазаларға 
сотталған тұлғалар тарапынан жасалатын 
құқықбұзушылықтардың қайталануын ал-
дын-алу мақсатында Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министірлігі бұйрығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министірлігі  Қылмыстық-атқару 
жүйесі Комитеті туралы ережені басшылыққа 
ала отырып, бас бостандығынан айырумен 
байланысты емес жазаға сотталғандардың 
тұрғылықты мекен-жайларымен, бос 
уақыттарында қандай іс-әрекеттермен 

шұғылданатынын анықтау үшін Абай 
аудандық пробация қызметінің инспектор-
ларымен Абай ауданының ІІБ жергілікті по-
лиция қызметінің учаскелік полиция инспек-
торларымен бірлесе тексерулер жүргізіліп 
жатыр, тексерген кезде есепте тұрған бас 
бостандығынан айырумен байланысты 
емес жазаға сотталған тұлғалармен қоғамға 
қауіпті іс-әрекеттер мен заң бұзушылықтар 
жасағандығы анықталып, олармен тиісті 
профилактикалық іс-шаралар атқарылуда.

   Н.АЛТЫНБЕКҰЛЫ,
  ШҚО бойынша ҚАЖ департаменті

 Абай аудандық пробация қызметінің 
аға инспекторы әділет аға лейтенанты

                                                                             

«ЕСЕПТЕ ТҰРҒАН» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС ШАРАЛАРЫ ӨТУДЕ
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ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
Көкбай   ауылының   ту-

масы   Қарауыл  ауылының  
тұрғыны  болған   ал-
тын  құрсақты  ана,  
ақ  жаулықты  әже,  
отбасының  ұйытқысы  
Қабышқызы  Майраның  
арамыздан  кеткеніне  де  1 
жыл  толды. Анамыздың    
асыл  бейнесін  сағынып  

еске  аламыз.
Күз жетіп  көңілдерге  күй  ауа,
Сағыныштың  мұңы  жырға  сия ма,
Кеттің  алыс, қондырдың  да  бақ  тілеп,
Ұл-қызыңды  ұя  менен  қияға.

Жаның  жарқын  адам  едің  жарық  таң,
Барын  берген  жанға  алдынан  жолыққан.
Сағынумен  өзіңізді  өтті  жыл,
Асыл  бейнең  тек  елес  боп  алыстан.

Тағдыр  қанша  бәрімізді  сынасын,
Көз  алдында  әрқашанда  тұрасың.
Еске  алып  бүгін  сізді  қалың  жұрт
Арнайды  тек  шын  ниетпен  дұғасын
Еске  алушылар: Мақсұт-Айман, бала-

лары  және  немерелері 
Марқұм  анамыз  Қабышқызы  

Майраның  1 жылдық  асы  қараша  
айының  25-сі  күні  «Қарагөз»  тойхана-
сында  сағат  13:00-де  ерлер мен  әйелдерге  
бірге  беріледі.Асқа  барлық  туған-туыс,  
құда-жекжат, дос-жаран, ауылдастарды  
шақырамыз.

Кеңгірбай  би  ауыл-
ының  тұрғыны, аяу-
лы  анамыз  Төлеутаева  
Жамалдың  дүниеден    
өткеніне  1 жылдың  
жүзі  болды. Анамыздың  
бәрімізге  деген  шексіз  
мейірімін  ешқашан  
ұмытпаймыз.

Өмірдің  мәнін  ұқтырып,
Суындай мөлдір  тұп - тұнық
Жеткіздің  бәрін  аялап,
Өсірдің  бізді  мықтықып
 Анашым  неткен  данасың,
 Көрсетті-ау  өмір  қарасын
 Жылың да жылжып  келіпті,
 Айлардың  қосып  арасын
Алдамшы  екен  әр  үміт,
Қаламыз    әттең  қамығып
Немере-жиен, ұл-қызың,
Өзіңді  жүр  ғой  сағынып
 Сағым  боп  қалды  елесің,
 Аналар неткен өр  есім
 Артыңда  қалған  ұрпақты,
 Рухың  желеп  жебесін.
Сағынып еске  алушылар: балалары, 

немерелері
Марқұм  анамыз  Төлеутаева  Жамалдың  

рухына  бағышталған   1 жылдық асы  
қараша  айының  25-сі  күні  «Атамекен»  
тойханасында  сағат  13:00-де  ерлер  мен  
әйелдерге бірге  беріледі. Қатымға  барлық  
туған-туыс, құда – жекжат,  дос-жаран, 

ауылдастарды  шақырамыз.

Қарауыл ауылының 
тұрғыны болған аяулы 
жар, асқар таудай әке, 
немерелерінің сүйікті ата-
сы Тұрсынбаев Қарақұс 
А х м е т ж а н ұ л ы н ы ң 
дүниеден озғанына 1 
жылдың жүзі болды.
Отбасымыздың тірегі 
болған ардақты әкемізді 

сағына еске аламыз.
Жүрмесек те әр күнді босқа жұмсап,
Адам әсте өтсе де жаңылмай ғана.
Өмір-деген ақ сәуле қас қағым сәт,
Ғұмыр – деген қамшының сабындай ғана.

Ұрпақ өсіп, алаулап отың жанып,
Қуанышын көрсетіп келген кезіне.
Кете бардың уақытты тақымға алып,
Келместің де міндің де керуеніне.

Ұмытпаймыз ешқашан дидарыңды,
Ұрпағыңды бір Алла сақтар лайым.
Серік етсін жаныңа иманыңды,
Жәннатына еңгізіп жаппар Құдайым.
Еске алушылар: жұбайы-Рымкүл, бала-

лары, немерелері
Марқұм Тұрсынбаев Қарақұс 

Ахметжанұлының рухына бағышталған 
1 жылдық асы қараша айының 27-сі күні 
«Атамекен» тойханасында ерлерге сағат 
11:00-де, әйелдерге сағат 14:00-де беріледі. 
Асқа барлық ағайын–туыс, құда–жекжат, 
ауылдас, көршілерді шақырамыз. 

  Абай ауданы, Қарауыл 
ауылының тұрғыны аяу-
лы анамыз Меңліхан 
Керімбахықызының 
арамыздан алыстап фәни 
өмірден өткеніне 

22 қараша күні 40 күн 
болады. Асыл анамызды 
сағынып еске аламыз.

Анажан шаңыраққа болдың пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда.
Сағындық, ана, сізді баршамыз да.

Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің.
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.

Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы.
Сағынышпен туғандары еске алады.
Өзіңізбен өткен қимас күндер.
Жадымызда мәңгіге сақталады.

Еске алушылар:  балалары, немере-
шөберелері 

Марқұм  Меңліхан  Керімбахықызының  
рухына бағышталған 40 күндік асы 22 
қараша  күні  «Атамекен» тойханасында 
сағат 13:00-де ерлер мен әйелдерге бірге 
беріледі. Асқа барлық ағайын – туыс, құда- 
жекжат, ауылдастарын шақырамыз.

   Асқа  шақыру
Қарауыл  ауылының  тұрғыны  болған  аяулы  анамыз  Шоланова  Орал  Орынқожақызының   

арамыздан  кеткеніне  де  1 жыл болды. Жадымыздан  мәңгі өшпес  асыл бейнеңді  сағынып еске  
аламыз.

Еске  алушылар:балалары, немерелері және  туыстары
Марқұм  анамыз  Шоланова  Орал Орынғожақызына  арналған  1 жылдық  ас қараша  

айының  19-ы  күні  Семей  қаласындағы  «Тайқазан»  тойханасында   сағат  13:00-де  ерлер 
мен  әйелдерге  бірге  беріледі.Асқа  барлық  туған-туыс, құда-жекжат, дос-жаран,  ауылдас-
тарды   шақырамыз.

Жоғалды
Оразгалиева  Даметгул  Мажитовнаның  атына   14.06.1996 

жылы  берілген  №ОА-ІІ №0197601 аттестаты  жоғалғандықтан  жа-
рамсыз  деп  саналсын.

***
Беркінбай  Мейрамгүлдің  атына   27.04.2007 жылы   кадастор  

-05-236-002-346  №0402186 нөмірлі  жер  актісі жоғалғандықтан жа-
рамсыз  деп  саналсын.

ауылдастарды  шақырамыз.ауылдастарды  шақырамыз.ауылдастарды  шақырамыз.

Ауылшаруашылығы жануарының иесі 
ветеринариялық талаптарды сақтай отырып 
иелігіндегі малдарын және мал сатып алған 
жағдайда, олардың уақтылы есепке алы-
нуына, сырғалатуға және төлқұжат алуға 
міндетті. Сондай-ақ, мал иесі қолда бар мал 
басының уақтылы «Ауылшаруашылығы 
малдарын бірдейлендіру» дерекқорына 
енгізіліп, малдарды өз қажеттілігіне сойып 
алған жағдайда және сатылған малдардың 
дерекқордан шығысталуын қадағалауы 
қажет. Себебі, ветеринариялық алдын-алу іс-
шаралары тек дерекқорда тіркелген мал басы 
бойынша жүргізіледі. 

Ауылшаруашылығы жануарларының 
төлдері, оның ішінде құлындар төрт айлық 
жасынан бастап бірдейлендіріледі. Жылқы 
малдарына таңба басу процесі суық және 
ыстық тәсілмен жүргізіледі. Жылқыларға 

таңба денесінің сол жағына жауырын 
аумағына (реттік нөмір) салынады. Жылқы 
малдары таңбаланбаған және басқа да 
ауылшаруашылығы жануарлары (МІҚ, қой-
ешкі, түйе) бірдейлендірілмеген жағдайда 
ветеринариялық анықтамалар берілмейді 
және ветеринариялық алдын-алу іс-шаралары 
жүргізілмейді.

Ескертпе: туындаған сұрақтарыңыз 
бойынша төмендегі мекен-жайларға 
хабарласуларыңызға болады.

«Абай ауданының ветеринария бөлімі» 
ММ, тел.: 50-364.

«Абай ауданының ветеринариялық 
қызметі» КМК, тел.: 9-16-16.

 
«Абай ауданының ветеринария бөлімі» 

ММ

Хабарлама!

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫ МЕН ШАРУА 
ҚОЖАЛЫҚТАРЫ ЖЕТЕКШІЛЕРІНЕ!

Қамшының сабындай ғана 
қысқа өмірде кішкентайдан 
бірге өскен, мектеп 
қабырғасында бірге оқыған, 
есейгенше бал-балалық 
қызықты бірге өткізген сы-
ныптас досыңнан артық 
дос жоқ дер едім. Біз бәріміз 
ауданымыздағы білімнің 
қарашаңырағы Абай мектеп-
лицейінен түлеп ұштық. Сы-
ныпта 14 ұл едік. Бүгінде 
оның үшеуі арамызда жоқ. 
Өкінішті!.. Солардың бірі, 
жуырда ғана, 18 қазан күні 

өмірден өткен Садуақасов Талғат Зәрерұлы. 
Талғаттың бал-балалық шақтағы бейнесі әлі күнге дейін 

жадымда. Мектепте оқып жүргенде-ақ сегіз қырлы бір 
сырлылығын танытқан еді. Елгезектігі әрі досқа деген іңкәр 
көңілі болар Талғат  бәрімізді фотоға түсіріп, жеке-жеке 
шығарып беретін-ді. 

Өмірге деген құштарлығы ерекше болатын. Апайы Сәуле 
сынды қандай қиындық болса да төтеп бере алатын, жігерлі 
мойымайтын қайсар жан-ды. Иә, жүрегіміздің  түкпірінен  
жылы орын алатын сыныптасымыз Талғаттың бізге деген  ақ 
адал, дархан көңілін  сағындық. Сыныптастардың 5, 10, 20 
жылдық кездесулерінен де қалмайтын. Ақ жүректі азаматтың 
бүгінде ортамызда жоқтығы қапаландырады.

Ол - кәсіби һәм талантты фотограф еді. Балқаштықтарға 
да танымалдығымен аты қалды.  Былтыр ғана Абайдың 
170 жылдық мерейтойының куәсі болып, өзі қызмет 
ететін Балқаш қаласындағы С.Сейфуллин атындағы 
орталықтандырылған кітапханада ұлы бабамызды ұлықтап, 

насихаттау  мақсатында «Абай ауылына саяхат» атты 
фотокөрме ұйымдастырып өткізген-ді. Оны мен «Балқаш 
өңірі» газетінен оқып көзайым болдым. Ұлы Абай бабамыз-
ды дәріптеу жолында жас ұрпақ тәрбиесіне елеулі үлес қосқан 
сыныптасымның  еңбегіне бек тәнті болдым. Фоторепортаж 
арқылы жастарды Абайдың ғұмырымен, тұрмыс-тіршілігімен 
таныстырып, өзі түсірген фотосуреттерден ақынның өмір 
сүрген ортасы - елі, ата-тегі, сол күндердегі саяси-әкімшілік 
құрылыс пен дала  тұрғындарының әлеуметтік жай-күйі ту-
ралы баяндаған екен. Фотокөрмені тамашалау арқылы мол 
мағлұмат алған студенттер мен оқушылар шара соңында 
өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, Абай әлеміне сая-
хат жасағанын Талғаттың ізденгіштігі мен еңбекқорлығының 
оң нәтижесі һәм туған жерге, өз еліне  деген сағынышы мен 
іңкәрлігі деп білеміз.  

Талғат Зәрерұлы жайлы айтар болсақ, сыныптасымыз 1959  
жылы шілде айының 4-і күні  Қарауыл ауылында дүниеге 
келді. 1977 жылы осы ауылдағы Абай атындағы қазақ орта 
мектебін бітірді. Мектепті тәмамдаған соң Абай РайПО-сын-
да жұмысшы болып істеді. 

Кейіннен 1979 жылы Балқаш қаласындағы №4 техникалық 
училищесіне түсіп, 1981 жылы радиотелемеханик 
мамандығын алып бітіріп шықты. Сол  жылдың  тамыз айы-
нан бастап, 1984 жылдың желтоқсанына дейін Қарауыл ауы-
лында радиотелемеханик, «Госстрах» мекемесінде инспек-
тор, механик болып абыроймен қызмет атқарды.

Ал, 1985 жылдан бастап Балқаш медициналық училищесінде 
(қазіргі Балқаш медициналық колледжі) 31,5 жылдан астам 
уақыт, үзіліссіз суретші-безендіруші, фотограф болып еңбек 
етті. Ол бала кезінен-ақ өнерге бейім болатын. Себебі, атасы 
Садуақас он саусағынан өнері тамған темір ұстасы болған 
екен. Атадан дарыған осынау ізгі қасиеттер оның да бойынан 
көрініс тауыпты.

Талғат Зәрерұлы Балқаш медициналық колледжінде тын-
бай еңбек ете жүріп, Наурыз мейрамы, 1 мамыр, 9 мамыр, 
1 қыркүйек, Конститутция күні, Медицина қызметкерлерінің 
күні, студенттердің әр түрлі кәсіби және мерекелік іс-
шараларына ат салысып, өз қолтаңбасын қалдыра білді. Оқу 
ордасының мәдени-рухани тұрғыдан дамуына елеулі түрде 
зор үлес қосты.Досымыз түсірген фотосуреттер колледж 
ұжымының әр үйінде, әр студенттің альбомында сақтаулы. 
Талғат Зәрерұлы ерен еңбегі үшін әр жылдарда бірнеше мәрте 
колледж директоры мен кәсіподақ комитетінің мақтау грамо-
таларымен марапатталған болатын. Халықаралық Мұғалімдер 
күніне орай, денсаулық сақтау саласының болашақ маман-
дарын даярлау ісі жолындағы  ширек ғасырдан астам ерен 
еңбегі үшін Мақтау грамотасымен және төс белгісін иеленді. 

Бүгінде сыныптасымыздың артында жары Бибігүл, 
ұлы Ернұр, келіні Дана қалды. Ернұры  Семей медицина 
университетін медицина бакалавры бойынша бітіріп, сол оқу 
ордасының  интернатурасында білімін жалғастыруда. Дана 
да сол университеттің студенті. 

Талғаттың өткен 2015 жылы Айым атты немересі дүниеге 
келіп, бақытты ата болған еді. Амал нешік, қылығымен 
қуантқан сол немересінің ертеңгі келешегін көре алмады.

Мінезі  жайдары, өзгелермен тез тіл табысып, 
қайырымдылық жасауға әзір тұратын ақкөңіл жан еді. 
Осынау қасиеттерінен болар, туыстары мен достарының, 
әріптестерінің сый-құрметіне бөленді. Ол төзімді еді. 
Сырқаттанып, аурудың бейнетін көп тартса да сыр бермейтін. 
Қиындықпен көп күрессе де, адамгершілік болмысын ала-
сартпады. 

Сегіз қырлы бір сырлы болған ақжарқын сыныптасымыздың 
жарқын бейнесі жүрегіміздің түкпірінде мәңгілік сақтаулы.

Сыныптастарының атынан Ардақ БЕЛІБАЕВ,
Қарауыл ауылы

Сағыну

СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ СЫНЫПТАСЫМЫЗ ЕДІ... 

Жақында Абай елі тағы бір ардақ тұтар ұлынан айырыл-
ды. Абай еліндегі  жалғыз руханият-ақпарат көзі саналатын 
«Абай елі» газетінің негізін қалаған, марқұм редакторымыз  
Нұртазина Сәуле Зәрерқызының жан бауыры   Садуақасов 
Талғат Зәрерұлы  бізге де етене таныс тұлға. Біз білетін 
Талғат аға шебер фотограф еді. Суретке түсірудің қыр - сы-
рын меңгерген ол  біздей  журналистерге де ақыл - кеңестерін 
айтатын.  Редакторымыз Сәуле Зәрерқызы да қашан дәм-тұзы 
таусылғанша  бауыр еті бауырын ойлап, бір сәт те тағат тап-
пайтын. Інісіне деген әпкелік  ыстық ілтипаты, шапағаты ерек-
ше еді. Айналып, толғанып отыратын. Талғат аға  сырқаттанса 
қоса қиналатын, жаны езілетін, көз жасына ерік беріп егіліп 
те алатын. Талғат аға Балқаш қаласында медициналық кол-
леджде жемісті еңбек етті. Абай елінің тумасы тұрғысында 
ұлы Абайды дәріптеген фотокөрме ұйымдастырды. Өлшеусіз 
еңбек сіңірді  Туған жеріне, еліне деген ұрпақ парызының 
өтеуі болар дейміз біз де.  Талғат ағаның туған - туыстарына, 
Балқаш қаласындағы жанұясына, апайы Бақыт Зәрерқызына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. Редакторымыз Сәуле Зәрерқызы мен бауыры Талғат 
Зәрерұлының есімдері жүрегімізден мәңгі өшпек емес. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, 
қабірі нұрға бөленсін.  

«Абай елі» газеті редакция ұжымы

АРДАҚ ТҰТАР АҒАМЫЗ ЕДІ
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Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат 
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тәсiлмен басылып шығады. Мекен-жайы: Шугаев к-сi, 
30.

Таралымы 2200 дана.
Тапсырыс №                        
2 Баспа табақ.

 Архат ауылы өрт сөндіру тірек пункітінің жүргізушісі, аяулы 
жар, қамқоршы әке, адал дос Айтуған Манапұлын ердің жасы 50 
жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!  

Сіз 50 жасқа ел арасында өзіңіздің қарапайым еңбегіңізбен, өз 
ісіңіздің кәсіби шебері  ретінде №119 кәсіптік техникалық учили-
щеден алған мамандығыңызды өміріңізде игілікке жаратып «Свар-
щик  Айтуған» деген атпен келіп отырсыз. 1988-1996  жылдары 
З.Белібаев атындағы совхозда электр-дәнекерлеуші, 1996-2008 жыл-
дар аралығында жекешелендіру көшіне ілесіп әулеттің мал, жанын 
біріктіріп «Молшора» шаруа қожалығын құрдыңыз. 2008 жылдан 
бастап өрт сөндіру мекемесінде абыроймен қызмет атқарып келесіз. 

Жан жарыңыз Гүлмира екеулеріңіз 3 ұл тәрбиелеп өмірлеріне қажет мамандық алуына 
көмектестіңіздер.Осы еңбегіңіздің арқасында ауыл-аймақ, ағайын-туыстың құрметіне 
бөлене беріңіз!

Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық еңбегіңізге жеміс тілейміз!
Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
50-жастың құтты болсын белесі.
                                          Деніңіз сау аман болсын басыңыз,
                                          Тек жоғары домаласын тасыңыз.
                                          Ел жұртыңның ортасында аман сау,
                                          Күліп- ойнап жүзге келсін жасыңыз.
Ізгі тілекпен: Архат ауылдық округі әкімшілігі қызметкерлері.  Б.Байғожина 

атындағы клуб үйі ұжымы.    

  Құрметті  Таханова Мейіз Мекенқызы !
Сізді 14 қараша күнгі  58 жасқа толу туған күніңізбен 

құттықтаймыз!Отбасыңызға амандық,  деніңізге саулық, ғұмырлы 
өмір тілейміз. Ұстаздық еңбегіңіздің жемісін, ұрпақтарыңыздың 
қызығын көріңіз!. 

                 Өмір деген жарыста «жеңісің»  көп, 
                 Ұстазсыз ұлағатты төккен тер көп.
                 Суретке жан бітіріп бояу сырын,
                 Төктіңіз шиге кесте, салып  өрнек.
                                      Құтты болсын зейнеткерлік жасыңыз,
                                      Аман болсын әрқашан отбасыңыз.
                                      Мерейіңіз үстем боп ортамызда,

                                                                        Домаласын әркез өрге тасыңыз.
Ізгі тілекпен: Көкбай орта мектебінің  ұжымы.                                       

Мынау сан құбылып, кейде алай-түлей 
бұрқ-сарқ қайнап жататын тіршілікте 
адамның парасат биігінде қалуы үшін ақыл, 
мінез, ерік-жігер керек. Парасатты адам 
істейтін ісін, сөйлейтін сөзін, қабылдайтын 
шешімін таразылап алады. Парасатты адам 
– білімді адам. Парасатты адам - ізгі ақыл 
мен жақсы мінез иесі.Ол бар болмысы мен 
ерекшеленіп тұратын бірегей тұлға...

Өмірде ең ізгі қасиет- адамгершілік болса, 
ең ұлы мамандық – мұғалім. Бүгінде мұғалім 
көп, ұстаз аз. Нағыз ұстаз болу шын бақыт. 
Ұстаз бірегей ұғым. Ол қадірлі есім. Ұстаз өз 
заманының тынысын сезіне білетін жаңашыл 
білімді адам. 

Бүгінгі сөз еткелі отырған кейіпкерім 
Таханова Мейіз Мекенқызы нағыз 

ұлағатты ұстаз, парасатты жан. 
Мейіз Мекенқызы 1958 жылы 14  қарашада 

Абай ауданы, Бірлік совхозында дүниеге 
келген. 1976 жылы киномеханик, 1977-
78 жылдары  Семей қаласындағы №3 
техникалық училищеде шаштараз курсын 
тамамдап, 1979-81 жылдары туған жерінде 
шаштараз болып жұмыс істеді. Одан соң 
Семей қаласындағы  Н.Крупская атындағы 
педагогикалық институтының еңбек, сы-
зу-сурет факультетін, Алматы гуманитарлы 
техникалық университетінің кәсіптік оқыту 
факультетін бітірген.

1983 жылдан бастап М.Әуезов атындағы 
орта мектеп, бүгінгі Көкбай орта мектебінде 
технология, сызу-сурет пәнінің мұғалімі бо-
лып жұмыс істейді.Бүгінде жоғары санат-
ты ұстаз. Мейіз Мекенқызының өмір жолы 
өнеге, толағай  табысқа толы. Өз ісінің мама-
ны.

 Мектепте шимен тоқу, макраме шеберлік 
сыныбын ашып, оны аудан мекеме басшы-
лары арасында семинар өткізіп облыстық  
көлемде насихаттады.Сондай-ақ «Қазақтың 
ұлттық әйел  киімдері қазіргі заман 
үлгісінде» тақырыбында шәкірті Біржанова 
Майгүл  Халықаралық конференцияда 
ғылыми жоба қорғады. Аудандық Көкбай 
оқуларында биылғы жылы «Абай өлеңдері 
бейнелеу өнерінің төрінде» атты жаңа номи-
нация енгізді. Ұлы Абай  атамыздың «Жаз» 
өлеңін суретпен кестелеп Әбутаева Сара  І 
орын алды. Ұлы Абай Құнанбаевтың 170 
жылдық  мерей  тойына орай  «Абайдың 
қара сөздері бейнелеу өнерінің  төрінде»  де-
ген  тақырыпта  кең көлемде   «Ертіс өңірі» 
газетінде мақаласы, «Сынып журналының 
толтырылу үлгісі» әдістемелік нұсқаулығы 
аудандық «Абай елі» газетінде жарияланды. 
Мектеп өмірі, ауыл мекеме күндерінде бола-
тын қоғамдық жұмыстардан шет қалмайды. 

Жылма - жыл өтетін мекеме  күндерінің алғы 
сөзінің авторы. Әртүрлі музыкалық аспап-
тарда еркін ойнайды(домбыра, гитара, баян, 
сырнай, аса таяқтарда). Оркестр құрамында 
болып, триода өнер көрсеткен. 

Өзінің шәкіртіне еңбектен зор қуаныш табу 
қабілетін дарыта алатын мұғалім зор даңққа  
бөлінуге тиіс. 

Мейіз Мекенқызының еңбегі елеусіз 
емес.  «Дарын» Республикалық, ғылыми 
практикалық орталығының Құрмет грамо-
тасы, «Оқушылардың білімдері мен ынтала-
ры, еліміздің қарқынды дамуына қызмет ету 
жолында» атты YIII Халықаралық ғылыми 
-тәжірибелік конференциясынан мадақтама, 
Абай ауданы әкімінің Құрмет грамотасы, 
Аудандық кәсіподақ ұйымының Құрмет гра-
мотасымен және аудандық білім бөлімінің 
авторлық  шығармашылық жұмыстарына, 
әртүрлі көрмелерге қатысқаны үшін 
мадақтамалармен марапатталған. 

Мейіз Мекенқызы ұлағатты ұстаз, аяу-
лы ана, асыл жар, немерелерінің сүйікті 
әжесі, мерейлі отбасының отанасы. Ұлы 
жол өз үйіңнің табалдырығынан басталады. 
Социалистік Еңбек Ері, Батыр атамыз Баелов 
Сұлташ атаның батасын алған, тұңғыш не-
мере  келіні. Жолдасы - Сұлташев Қуатжан   
Көкбай ауылының, ауыл шаруашылығының 
өркендеуіне үлес қосқан бас агроном болған, 
бүгінде зейнеткер. Жолдасы екеуі үш бала 
тәрбиелеп өсіріп, бүгінде ұрпақ қызығына 
кенелуде. Тұңғышы - Жандос Абай аудандық 
ІІБ -нің полиция капитаны, келіні - Жанар  
аудандық білім бөлімінің әдіскері. Шар 
қаласында тұратын үлкен қызы -Ақбота пси-
холог, күйеу баласы- Айдос теміржол сала-
сында инженер - механик.  Астана қаласында 
тұратын кіші қызы - Аймара ағылшын 
пәнінің мұғалімі, күйеу баласы - Бауыржан 
инженер. Ерназ, Бекарыс, Расул, Мансур атты 
сүйікті немерелері бар.

Білім. Еңбек. Өнер. Өмірлік жолының 
бағдар шамы іспетті. Өмірге өнер көзімен 
қарап, білімді биік мұрат тұтқан, әр сөзді 
зерделеп, сөзбен кестелеген, әр бояуға жан 
бітіріп сыр шерткен, қолы өнерлі, жаны 
-өлең, сабырды серік еткен сыршыл жан. 
Тұжырымды қысқа сөйлейді, толғамды ой 
иесі. Еңбегі - бүкіл өмірінің алғы шартына 
айналып, қуаныш сыйласа, күннің жер жүзін 
жайнатып әлемге мәңгілік өмір сыйлағаны 
сияқты білімі де жанын нұрға бөлеп,  жан 
-жағына шуақ шашты, ал өнері -  өмірінің бір 
бөлшегіне айналғандай ...

    Нұргүл ТАЙГУЛЛИНА,
    Көкбай орта мектебі

ҰСТАЗ БАҚЫТЫ

 Бұл отбасы тартқан тағдыр тауқыметі аз болмай тұр. Аядай ғана бір 
бөлмелі пәтерде тұратын жас ана Эльмира шырқырап жылаған кішкентай 
Ернарын құшақтап, жұбатумен жиі әлек болады. Себебі, сәбиі тумысы-
нан сырқат. Бүгінде дәрігерлік тіркеуде тұр. Диагнозы балалардың цере-
бральды сал ауруы (ДЦП). Оның өзінде де   гиперкинетикалық тұрғыдан 
аса ауыр түрі. Психомоторлық және тілдік кешеуілдеу бойынша да дерті 
өте күрделі. 

Бүгінде бір жастан 6 ай асқан Ернар отбасындағы 
төртінші сәби. Өткен 2015 жылдың 25-ші наурызында 
өмірге келген болатын. Жанұядағы екі бала оқушы.Тағы 
біреуі мектеп жасына жетпеген. 

Шиеттей балаларымен тар бөлмеде қамалып отырған 
Эльмира жәрдемге мұқтаж. Баласының денсаулығын 
ойлап қамығады. Ернарына қайрымды жандардан көмек 

күтеді. Алматы қаласында инфекциялық сырқаттарды емдейтін ауруха-
нада емделіпті. Мүгедек болып туған Ернарға Алматыдағы дәрігерлер 
инфекция ЦВМ белсенді стадиясы деген диагноз қойыпты. Бұл орайда 
жарымжан сәби Ганцикловир дәрісін тұрақты қабылдамаса жағдайы 
күрт нашарлап, өміріне қауіп төнетін көрінеді. Анасының айтуынша, 
аталмыш дәріні Ресейден алдырту керек екен. Оның бір ампуласы 15 мың теңге тұрады. Ал 
Ернардың еміне 15 ампула қажет. Мұндай көлемдегі дәрілік затты сатып алуға анасы Эль-
мирада қаражат жоқ. Түн ұйқысын төрт бөлген ана сәбиі үшін көпшіліктен қайырымдылық 
көмек сұрайды. 

Дәл қазіргі күні Ернардың емі үшін Ганцикловир ампуласын алуға  220 000 теңге қажет. 
Сол себепті де, жанашыр ағайын, көп болып қол ұшын созайық. Жаны жомарт, мәрт мінезді 
жандардан қамқорлық, демеушілік күтеміз. 

Бет қатталып жатқанда Ернар мен анасы Эльмира  аудандық ауруханаға түсті деген ха-
бар алдық. Баланың ыстығы 40 градус температурасынан түспей жағдайы нашарлап баратын 
көрінеді. Дәрігерлер ем шарасын жасап жатыр. 

Қайырымдылық көрсетуге ниет танытқандар үшін реквизит: 
 Шоты  4402573590897759  ИНН 840121302693 Киви  әмияны: 87752283271.  Анасы 

Құрманбаева Эльмираның телефон номері: 87781955536.   Үй телефоны: 50-1-89. 
 Анар СӘРСЕНБИНА,

«Абай елі»

 Бұл отбтбасы тартқан тағдыр тауауқыметіті аз бобобобоболмлмайай тұрұр АяАядай й ға

  ЕРНАРҒА КӨМЕК КЕРЕК

Осыдан бір ай бұрын 
өлкетанушы, журналист 
Майсары Рақышев мұражай 
үйінің қасынан өтіп бара 
жатып: - Қарауыл өзенінің 
бас жағына барып келдім, 
арна біршама толып, су  
ағып жатыр, - деген ерекше 
жаңалықтан хабардар ет-
кен болатын. Алайда, анық 
көз жеткізбеген соң, мен 
бұған аса сеніңкіремедім. 
Арада бір апта уақыт өткен 
соң Қарауыл өзенінің ағып 
жатқанын өз көзіммен 
көрдім.

Қарауыл өзені жыл са-
йын тек сәуір, мамыр айларында ғана ағып, содан соң құрғап қалатын-ды. Бұрындары «Абай 
жолы» романынан Абайдың досы  Ерболдың осы Қарауыл өзеніне батып кете жаздағанын 
оқыған едім.

-Заманында Қарауыл өзенінің маңында ну тоғай болатын, алайда ашаршылық және соғыс 
жылдарында  осы ауылдың  тұрғындары ағаштарды отап алып, отын ретінде жағып жіберген 
болатын, - дейді көнекөз қария, Ұлы отан соғысының ардагері Жағыпар Жүнісжанұлы. Енді, 
міне 70 жылдан кейін Қарауыл өзені қараша айында да ағып жатыр. Табиғаттың бұл тосын 
құбылысына Қарауыл ауылының көпті көрген қариялары да аң-таң. Аудан тарихындағы осы-
нау ерекше құбылысты біз де қалың оқырманға жеткізе кетуді жөн көрдік.

      Малгаждар ЖҮНІСЖАНОВ, 
Семейдің облыстық тарихи-өлкетану музейінің 

Абай аудандық филиалының меңгерушісі.

Туған өлке таңғажайыбы 

ҚАРАУЫЛ ӨЗЕНІ 
АҒЫП ЖАТЫР

Тойыңа гү л алып . . .

Орда ауылының тұрғыны, аяулы да ардақты анамыз, қамқоршы 
панамыз, жиендерінің асыл әжесі Қыдырмина Бақтыгүл Сейітқызын 
зейнеткерлік жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдің 
ауыртпашылығына мойымай әке орынына әке, шеше орынына шеше 
бола білген асыл қасиетіңіз, шексіз мейіріміңіз біздерге әрқашан үлгі 
екені анық. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болып ұрпақтарыңыздың жанында 
күліп-ойнап жүре беріңіз.

                                                   Алақаны аялы асыл ана,
                                                   Перзент көңіл мерейін жасыра ма?!
                                                   Жүз жасаңыз шаттыққа, Сіз, бөленіп,
                                                   Ұл-қызыңның тілегі осы ғана.
                               Қанат қақса қуандың балапаның,
                               Мәпелеген ып-ыстық алақаның.
                               Қарызымды алдыңда өтеу үшін,
                               Мен де онда нұрымды таратамын
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