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МЫ ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ
Празднование Дня единства в г.Абай оправдало все ожидания жителей и гостей города. В 

этот день по центральной улице города прошла праздничная колонна коллективов государ-
ственных учреждений, организаций и предприятий, а на площади районного ДК разместился  
красочный этноаул, где посетителей угощали национальными блюдами и знакомили с тради-
циями и обычаями этносов Казахстана. Неповторимая красота национальных культур про-
явилась в театрализованном представлении. На городском стадионе «Жигер» развернулись 
спортивные соревнования.

Праздничную колонну, в которой шли вете-
раны, представители этнокультурных объедине-
ний, молодежь и школьники, возглавляли аким 
Абайского района Серик Шайдаров, секретарь 
районного маслихата Борис Цай. Участники 
праздничной демонстрации держали в руках 
флажки с логотипом года Ассамблеи народа Ка-
захстана, плакаты и разноцветные шары. Шагая 
по улице города, абайцы поздравляли горожан 
с Днем Единства народа Казахстана. Флагонос-
цы в белой одежде уверенным шагом шли на 
площадь районного ДК, где организаторы уста-
новили трибуну и праздничную сцену, а между 
ними образовался своего рода «Островок дружбы 
и согласия», на котором происходили основные 
театрализованные действия. Под аплодисменты 
горожан по площади прошли руководители рай-
она. Продолжили парад ветераны труда и почет-
ные граждане Абайского района, воины-интер-
националисты, работники аппаратов районного  
акимата и маслихата, государственные служащие, 
предприниматели, представители неправитель-
ственных организаций. Массовое шествие коллек-
тивов предприятий и организаций района прико-
вало всеобщее внимание. Колонны  возглавляли  
празднично украшенные машины. Участников 
демонстрации приветствовали многочисленные 
зрители. В красочных костюмах прошли работни-
ки Управления по защите прав потребителей, Цен-
тральной больницы г.Абай, детско-юношеской 
спортивной школы. Стройными рядами прошли 
сотрудники ТОО «Абай- Коркем», ТОО «Абай-
ские теплосети», КГП «Жигер-су», шахты «Абай-
ская» и ЦОФ «Восточная», Центра обслуживания 
населения, управления статистики, РУПС, управ-
ления юстиции, отдела по делам обороны, отдела 
ЧС и ПЧ-30 и др. Громкими аплодисментами зри-
тели встретили появление на площади  колонны 

районного отдела образования, школ 
и детских садов. Педагоги и учащиеся 
весело махали флажками и поздравляли 
всех с праздником.

С Днем Единства народа Казахстана 
жителей и гостей г.Абай поздравил аким 
Абайского района Серик Шайдаров.

- Ежегодно в первый майский день 
мы отмечаем Праздник единства наро-
да Казахстана. Этот праздник-символ 
сплоченности нашего народа, нашего 
национального единства и обществен-
ного согласия. В марте текущего года 
Ассамблее исполнилось 20 лет, поэтому 
Указом Главы государства 2015 год был 
объявлен Годом Ассамблеи народа Ка-
захстана. Год Ассамблеи наполнен таки-
ми важными  событиями, как 20-летие 
Конституции, 550-ле-тие образования 
Казахского ханства и 70-летие Победы. 
Этот год должен стать яркой демонстра-
цией единства народа, навеки сплочен-
ного общей исторической судьбой. Я 
желаю всем доброго здоровья,  успе-
хов,  счастья и семейного благополучия. 
Пусть на нашей земле всегда царят мир, 
дружба и понимание! – сказал Серик 
Жаманкулович.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла!  Уважаемые жители района!

9 мая мы будем отмечать знаменательный праздник – День Победы в Великой От-
ечественной войне.

70 лет отделяют нас от того времени, когда закрылась одна из самых драматичных 
и кровавых страниц в истории человечества. 
Но чем дальше в прошлое уходит победонос-
ное завершение Великой Отечественной, тем 
величественнее предстает перед нами подвиг 
защитников Родины.

Сотни тысяч казахстанцев проявляли му-
жество и героизм на полях сражений. Многие 
из них пали смертью храбрых. Их имена для 
нас дороги и святы. Те же, кто оставался в 
тылу, своим трудом приближали Победу, а 
после окончания войны, вместе с вернувши-
мися с фронта, восстанавливали разрушенную 
страну, чтобы нам, уже в наши дни, жилось 
счастливо.

Мы и по сей день не перестаем переосмыс-
ливать уроки той войны и значение Великой 
Победы. И, конечно же, без неё, без мужества 
и героизма, проявленного нашими воинами в 
годы войны, не было бы сегодня и независи-
мого Казахстана. Тот дух, который был зало-
жен Победой, укреплял нас и в нелегкие годы 
после обретения независимости. Но под руко-
водством Главы нашего государства Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева мы пошли впе-
ред и добились впечатляющих успехов.

Сегодня те, кто сражался на поле битвы, 
продолжают собственным примером воспи-
тывать в молодом поколении любовь к своей 

Родине, учат внуков и правнуков быть патриотами своего Отечества. Наше поколение в 
неоплатном долгу перед вами. Мы всегда будем помнить тех, кто остался на полях  сра-
жений, кто не дожил до сегодняшнего дня, кто отдал всё во имя Победы, отстояв самое 
главное достижение человечества – мир на земле.

Примите слова признательности и благодарности, уважаемые ветераны войны и тру-
женики тыла, за ваш героизм и самоотверженность.

От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы! Желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных и близких!

Аким Абайского района                        С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                           Б.Цай

Қадірлі соғыс ардагерлері, тыл 
еңбеккерлері!

Қымбатты аудан тұрғындары!
Қасиетті де ұлы мереке қарсаңында Сіздерді Жеңіс күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Осыдан 70 жыл бұрын адамзат тарихында ең ауыр және қанды соғыстың соңғы оқтары 

атылды. Содан бері 1945 жылдың 9 мамыры 
жұртшылық жадында біздің халқымыздың 
ерлік үлгісі, мұқалмас қажырлығы мен 
мызғымастығының символы болып келеді.

Отан қорғаушылар жасаған ерліктер 
мәңгілік және уақыт ағысымен жоғалып 
кетпейді. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары 
алыстаған сайын оның маңызын біз ерек-
ше ұғына түсудеміз. Сондықтан да халық 
ұзақ күткен Ұлы Жеңісті жақындатуда май-
данда да, тылда да жанқиярлықпен күреске 
түскендердің барлығы айрықша құрметке ие, 
қаза тапқандардың рухына тағзым етеміз.

Егер Сіздердің сол зұлмат соғыстағы 
жеңістеріңіз болмаса, бүгінгі таңда жарқын 
болашаққа қарай батыл адамдап келе жатқан 
Тәуелсіз Қазақстан болмас еді. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемел 
кемеңгерлігінің арқасында еліміз шарықтап 
алға басып келеді.

Аға ұрпақ алып берген Жеңіс бүгінгі 
күні де бізді жетістіктерге жігерлендіреді, 
жанымызға қуат береді, қиындықтарды 
жеңіп, алға ұмтылуымызға көмектеседі.

Біздің парызымыз — бұл алапат 
соғыстағы Жеңістің бізге қалай келгендігін 
ұғыну, қаза тапқандарды қадір тұтып, ара-
мызда жүрген ардагерлерге ұдайы қамқорлық 
көрсету. Бүгінгі буын Жеңіс солдаттары алдында мәңгілік қарыздар, сондықтан да біз 
аймақтық  ауқымда ардагерлерге жан-жақты әлеуметтік қолдау көрсету үшін барлық 
мүмкіндіктерді жасаудамыз. 

Сіздерге шын көңілден денсаулық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, алаңсыз күндерін, 
жан шуағын, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілейміз.

Сіздерге және отбасыларыңызға ізгіліктер мен игіліктер тілейміз! Табыстар мен 
сәттіліктер мол болсын!

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы   Б.Цай
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Президент страны Нурсултан Назарбаев  
отметил, что с учетом продолжающейся не-
стабильности мировой экономики и тенден-
ций ее влияния на экономику Казахстана, 
характеризующихся снижением инвестиций 
и торгового баланса, существует острая не-
обходимость привлечения дополнительных 
ресурсов в экономику. Поэтому, вывод из 
тени внутренних ресурсов отечественной 
экономики является реальным инструмен-
том достижения указанной цели

Предстоящая акция основана на том, что 
отечественный экономический рынок пред-
ставляет собой перспективную сферу вложе-
ния капитала. В связи с развитием и станов-
лением рыночных отношений в Казахстане, 
а также в условиях растущей международ-
ной взаимозависимости экономических от-
ношений, роль и значение финансового по-
ложения граждан значительно выросли и 
продолжают расти. Наличие значительной 
доли теневого оборота влечет негативные 
последствия для государства, вследствие 
чего государство не получает установлен-
ные законодательством налоги, связанные 
с получением неучтенной прибыли. Наличие 
«теневого» имущества и, соответственно, 
«теневой экономики» расшатывают систему 
ценностей в обществе и ведут к правовому 
нигилизму. Имущество, выведенное из за-
конного экономического оборота, не толь-
ко не участвует в экономическом развитии 
страны, но и искажает картину экономи-
ческого состояния и развития государства, 
не позволяя давать достоверные прогнозы 
такого развития и ставить реальные планы. 

Влияние Легализации на 
снижение уровня теневой 

экономики

При этом, неучтенное в экономике имуще-
ство, отрицательным образом влияет как на 
самих обладателей данного имущества, так 
и на государство и общество в целом. С та-
кого имущества не поступают налоги. В этой 
связи государством предпринимаются бес-
прецедентные шаги по изменению сложив-
шейся ситуации, когда «теневое» имущество, 
в особенности деньги, имея огромный потен-
циал для улучшения экономического по-
ложения страны, фактически остаются вне 
экономического оборота. В негатив нужно 
занести и сокращение притока иностранных 
инвестиций, связанное с завершением ряда 
крупных инвестиционных проектов и начав-
шейся репатриацией транснациональными 
корпорациями инвестиционных доходов, 
снижение торгового баланса и сальдо сче-
тов текущих операций ввиду кризисных 
явлений, снижение кредитования экономики 
со стороны банковского сектора.

Управление государственных доходов 
по Абайскому району

В связи со сложной обстановкой в зонах подтопления отдел занятости и социальных 
программ Абайского района обратился к физическим и юридическим лицам  с просьбой 
оказать любую посильную помощь  (продукты, одежда, хозяйственные товары, лекар-
ства) гражданам, пострадавшим от сильных паводков. На эту просьбу одними из первых 
откликнулись Общественное объединение «Нұрлы қоғам»  совместно с Национальным 
научным кардио-хирургическим центром. 

Хочется выразить огромную благодарность за оказанную помощь председателю 
Общественного объединения «Нұрлы қоғам»  Шайсултановой Сауле Талгатовне  и со-
трудникам Национального научного кардио-хирургического центра.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам и вашему 
коллективу всяческих благ, здоровья, процветания и много тепла на Вашем жизненном 
пути.

З.Шакентаев,
руководитель отдела занятости и социальных программ 

Абайского района

ГУ «Отделом занятости и социаль-
ных программ Абайского района»  2 
мая 2015 года была проведена Ярмарка 
свободных рабочих мест, которая про-
шла в здании Дома культуры г.Абая. 

 В Ярмарке приняли участие 25  ра-
ботодателей, которые представили 124 
вакансии. 

Кроме этого были представлены 
вакансии по г.Шахтинску 87 единиц, 
по г.Сарани 105 единиц, в и вахтовым 
методом за пределами Карагандинской 
области 378 единиц.

На ярмарке присутствовали учебные 
заведения КГУ Мичуринский аграр-
но-технический колледж и КГУ Абай-
ский многопрофильный колледж,  ими 
раздавались буклеты о возможности 
получения 
професси-
онального 
образова -
ния, осу-
ществлялся 
показ виде-
оролика о 
МАТК кол-
ледже. 

В фойе 
ДК пред-
ставители 
отдела за-
нятости и 
центра за-
н я т о с т и 
раздавали 
участникам ярмарки буклеты на тему 
«В помощь ищущим работу», «Впер-
вые ищущим работу», «Мероприятия 
Дорожной карты занятости 2020», об-
разцы резюме. Давались консультации 

уч а с т н и -
кам яр-
марки по 
интересу-
ющим их 
вопросам, 
п р о и з в о-
дилась за-
пись же-
л а ю щ и х 
принять участие в мероприятиях «До-
рожной карты занятости 2020». 

Представители работодателей рас-
сказывали 
о размере 
з а р а б о т -
ной платы 
и условиях 
труда, жи-
тели райо-
на, ищущие 
р а б о т у , 
оставляли 
резюме, до-
говаривались 
о встрече и 
собеседова-
нии.

В с е г о 
п ос е т и л и 
я р м а р к у 
158 чел, из 

них лиц с ограниченной возможностью 
32 чел.

По результатам Ярмарки пригла-
шены для дальнейшего собеседования 
и трудоустройства 28 чел,  в том числе 

для работ по Дорожной карте занятости 
2020 16 чел, для направления на обще-
ственные работы 8 чел, для обучения 1 
чел.

З.Шакентаев,
руководитель отдела

Қарағанды облысында I тоқсанда ШОБ 
субъектілерінің саны 5,5% артты

Қарағанды облысында 2015 жылдың 
I тоқсанында ШОБ субъектілерінің саны 
5,5% өсіп, 67,7 мыңнан асты, деп хабарлады 
облыс әкімінің баспасөз қызметінен.

«Қарағанды облысының әкімдігінде 
өнеркәсіп және индустриалдық-
инновациялық даму және кәсіпкерлік 
басқармалары алқасының отырысы өтті. 
Онда 2015 жылдың бірінші тоқсанында 
атқарылған жұмыстар, болашаққа жоспар-
лар қаралды», - делінген хабарламада.

Облыстық кәсіпкерлік басқармасының 
мәліметінше, аймақта бұл кезеңде ШОБ 
субъектісінің саны 5,5% өсіп, 67 763 бірлікті 
құраған. Белсенді субъектілердің 80% аста-
мы жеке кәсіпкерлерге тиесілі.

2015 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша ШОБ кәсіпорындарында 220 мың 
адам жұмыс істеді. Жылдық өсім - 5,7%. 
2014 жылы ШОБ саласында 650 млрд. 
теңгеге жуық соманың өнімі өндіріліп, 
қызметі көрсетілді.

«Облыста кәсіпкерліктің даму-
ына «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы сеп болды. Оның аясында 
2010 жылдан жалпы несие сомасы 90,7 млрд.
теңгені құрайтын 661 жоба қолдауға ие бол-
ды, соның ішінде сомасы 5,4 млрд. теңгенің 
41 жобасы 2015 жылдың I тоқсанына 
тиесілі», - делінген хабарламада.

Мақұлданған жобалардың үштен бір 
бөлігінен астамы өңдеу өнеркәсібіне тиесілі.

Басқарманың ақпаратынша, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы облыс 
кәсіпорындарында 43,2 мың жұмыс орын-
дарын сақтап, 14 мыңнан астам жаңа жұмыс 
орнын құруға жол ашты. Соның ішінде 
2015 жылдың I тоқсанында сәйкесінше 681 
және 384 жұмыс орны ашылды. Бюджетке 
11,8 млрд. салық төлемі түсті.

Ел Президентінің бастамасы бойын-
ша 2014 жылы бизнесті дамытуға Ұлттық 
қордан 100 млрд теңге бөлінді, деп еске 
салды облыс әкімінің баспасөз қызметінен.

«Қарағанды облысының 32 өңдеуші 
өнеркәсіптік кәсіпорны аталмыш 
бағдарлама аясында жалпы сомасы шама-

мен 4 млрд теңгеге несие алды. 2015 жылдан 
бастап Ұлттық қордан екінші транш аясын-
да 2,1 млрд теңгеге 18 жоба мақұлданды, 
оның ішінде сомасы 1,5 млрд теңгеге 10 
жоба қаржыландырылды. 34,8 млрд теңгеге 
14 жоба қарауда жатыр», - деп атап өтілді 
алқа отырысында.

Кәсіпкерлікті қаржылық емес қолдау 
аясында Қарағандыда Кәсіпкерлерге қызмет 
көрсету орталығы жұмыс істейді. Өңірлерде 
кәсіпкерлікті қолдау орталықтары ашылды. 
1 тоқсанда олар 2 мың клиентке 4,5 мыңнан 
астам кеңес берді.

Еске салсақ, «Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев басым міндеттердің бірі ретінде 
шағын және орта бизнесті және іскерлік 
белсенділікті одан әрі қолдауды алға қойды.

«Бүгінде Ұлттық қордың ШОБ қолдауға 
және несиелеуге бағытталған 100 миллард 
теңгесі толықтай игерілді. Бұл 4,5 мың 
жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Бұл 
қаражатқа сұраныс ұсынысты 23 милли-
ард теңгеге арттырды. 10 жылға небәрі 6 
пайызбен несие беру жағдайы жасалды. 
Мұндай жағдай бұрын елде жасалмаған. 
Экономикалық өсімнің негізі ретінде 
ШОБ дамыту бойынша жұмыстарды 
жалғастырып, оның үлесін 2050 жылға 
қарай ІЖӨ 50 пайызына дейін ұлғайту 
қажет», - деді ҚР Президенті.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Список граждан, оставшихся без жилища 
в результате чрезвычайной ситуации, 

по Абайскому району*
1. Мусин А.Ж. – село Жумабек Курминского сельского округа;
2. Каткова Ю.П. – село Жумабек Курминского сельского округа;
3. Алдамуратов А. – село Жумабек Курминского сельского округа;
4. Ахроменко О.В. – село Огороды Самарского сельского округа;
5. Колесникова В.П. – село Кулаайгыр Кулаайгырского сельского округа;
6. Кенжегарин М. – село Жумабек Курминского сельского округа.

*В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 
ноября 2014 года № 1222 «Об утверждении Правил предоставления жилищ граж-
данам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации» подлежит 
опубликованию не менее 2-х раз в месяц. 

Примечание. В список могут быть внесены изменения и дополнения.

Төтенше жағдайға байланысты, 
Абай ауданында баспанасыз қалған 

отбасылардың тізімі*
1. Мусин А.Ж. – Құрма селолық округі Жұмабек ауылы;
2. Каткова Ю.П. – Құрма селолық округі Жұмабек ауылы;
3. Алдамуратов А.- Құрма селолық округі Жұмабек ауылы;
4. Ахроменко О.В. – Самар селолық округі Огороды ауылы;
5. Колесникова В.П. – Құлайғыр селолық округі Құлайғыр ауылы;
6. Кенжеғарин М. – Құрма селолық округі Жұмабек ауылы.

*Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы №1222 
қаулысымен бекітілген «Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған 
азаматтарға тұрғын үй беру» қағидаларына  сәйкес айын екі рет жариялануға 
шығады.
 

Ескерту. Тізімде өзгертулер мен толықтырулар болуы мүмкін. 
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Сәуір айының екінші демалыс күні 
– ғылым күні. Осыған арай Мичурин 
аграрлық – техникалық колледжінде 
ғылыми – тәжірибелік конференциясы өтті.

Конференция мақсаты – 
ауылшаруашылық өндірісіндегі озық 
технологияларымен танысу, ауыл 
шаруашылығының түрлі саласындағы: 
өсімдіктану және мал шаруашылығына за-
манауи техниканы және озық технологияла-
рын енгізу тәжірибесін зерттеу.

Конференция тақырыбының 
маңыздылығы – заманауи жағдайдағы 
ауылшаруашылық өндірісі дамуының 
негізгі стратегиялық басымдықтары: 
ғылыми – техникалық прогресс және 
инновациялық үрдістері; ғылым және тех-
ника жетістіктерін меңгеру негізінде ауыл 
шаруашылығын жүргізуін жаңарту. Кон-
ференция ұйымдастырушылары інженерлі 
– техникалық пәндер оқытушылары бол-
ды: Бекбулатов Құзман Иманғалиұлы, 
Әлімбеков Әміртай Зекенұлы, Бекбула-
това Жібек Аюбайқызы. Конференцияға 
білім беру құрымының өкілдері, колледж 
оқытушылары, студенттері қатынасты. 
Конференция келесі бағыттар бойынша 

ұйымдастырылды:
- ауылшаруашылық өндірісін механика-

ландыру және автоматтандыру;
- мал шаруашылығын механикаландыру 

және автоматтандыру;
- заманауи техникалық құралдар, аспап-

тар.
Конференцияда құттықтау сөзі кол-

ледж әдіскері Ж. С. Әмрімоваға берілді: 
«Бүгінгі конференцияға қатысушылар 
және қонақтар ретінде Мичурин аграрлық 
– техникалық колледжінде білім және 
тәлім – тәрбие алып жатқан «Мәңгілік ел 
жастары - индустрияға» инновациялық 
бағдарламасының қатысушылары бар.

Колледжімізде 2014 жылы 
«Серпін-2050» бағдарламасы бойынша сту-
денттер қабылданып, қазіргі уақытта олар 
«Ауыл шаруашылығын механикаландыру», 
«Фермерлік шаруашылық» мамандықтары 
бойынша білім алуда.

«Серпін-2050» жастарына, болашақ 
жоғарыбілікті мамандарға заманауи тех-
никасымен және озық технологияларымен 
қамтылған ауылшаруашылық өндірісі сала-
ларында қызмет етуге мүмкіндік тугызыла-
ды.

Оқытушы Бекбулатова Ж.А. 
колледждегі «Ауыл шаруашылығын ме-
ханикаландыру» мамандығы  бойынша 
институционалдық даму жоспарының 
жүзеге асыруы» бойынша ақпарат берді. 
Оқу орны материалды – техникалық ба-
засын бекітуі үшін келесідей техникаға ие 
болды: «Енисей-1200» астық жинайтын 
комбайны, МТЗ–1221 тракторы, тіркемелі 
дестелегіш, табақша соқа, «PROMAR» аспа-
лы бүріккіш, «ОВР-6» тырма-қопсытқыш, 
«Беларусь-320.В» шағын тракторы, 
пневмосұрыптау астық тазалайтын машина, 
«КСТ-1.4А» картопқазғыш.

МТЗ-1221 энергоқаныққан доңғалақты 
трактор заманауи тракторлардың отандық 
нарық кезіндегі ең кең таратылған 
тракторлардың бірі. Оқу процесінде атал-
маш тракторды қолдану еңбек нарығы 
сұраныстармен сәйкес механиктер 
дайындауға зор мүмкіндік береді.

Қарағанды облысының солтүстік аудан-
дары астықтың ірі өндірушілері болып са-
налады. Техник-механиктерге астықсебуші 
шаруашылықтардың сұранысын 
қанағаттандыру және сәйкес техникада 
құзыретті болуы үшін оқу тәжірибесінің 
жұмыс орындары ұйымдастырылған.

Еліміздің агроөнеркәсіп кешені 
дамуының негізгі бағыттарының бірі 
болып ет-сүт кластерін құрастыруы 
анықталады. Бұл мәселе сенімді жемшөп 
базасыз шешілмейді. Колледждің оқу-
өндірістік шеберханасын заманауи тех-
никамен толықтыруы жемшөп өндірісі 

Ауыл шаруашылығындағы 
заманауи техника және 

озық технологиялар
үшін құралдарының толық кешенін 
құрастыруына мүмкіндік туғызады және 
студенттердің «Фермер» мамандығы бойын-
ша құзыреттілігін тиімді қалыптастырады.

Өткен оқу жылында колледж 
оқытушылары біліктілік және көтермелеу 
бағамдарын меңгеріп келді:

- Германияда «Германиядағы 
кәсіби білім беруінің дуалдық жүйесі. Прак-
тика және инновация»;

- Мәскеуде «Машина тракторлық 
паркын пайдалану»;

- Челябіде «Машиналар жөндеу 
технологиясы. Техникалық қызмет көрсету 
және диагностика»;

- Омбыда «Мал шаруашылығын ме-
ханикаландыруы және технологиясы».

Конференцияға қатысушылар және 
қонақтар М-22-14 тобы студенттері 
Т. Әмзенің «Ауылшаруашылық 
тракторларының жетілдендірілуі», 
Б. Ахаттың «Енисей-1200 астық 
комбайндарының типтеріне шолу» баянда-
маларын зор ықыласпен тыңдар, біраз сұрақ 
туындалып, жауап алынды.

Сапалы кәсіби дағдылар және біліктерін 
меңгеру тәжірибелік оқытудың қажеттілігін 

анықтайды, сондықтан да заманауи кезеңде 
ауылшаруашылық өндірісінің машина-
жасау облысындағы мәселелерді шеше 
отырып, М-22-14 тобының студенттері О. 
Әбдіров «Заманауи металл кескіш станок-
тар», Ә. Әмірбек «Полимерлік материалдар» 
атты баяндама ұсынып, қатысушылардың 
қызығушылығын көтермеледі.

Ф-22-14 студенттері И. Жұмабай, 
А. Махажан, С. Қалабаева, Қ. Кемело-
ва ғылыми жетекшілері басшылығымен 
ауылшаруашылық өндірісінде 
қолданылатын заманауи ауылшаруашылық 
техника ерекшеліктері және озық техно-
логиялары туралы ақпарат берді. Студент-
тер ауыл шаруашылық салаларындағы 
инновациялық көзқарастары бар баяндама-
ларын ұсынды.

Студенттер мал шаруашылығы 
өнімдерінің сапасын көтермелеу үшін 
жемшөп әзірлеуінің маңызды екенін айтып 
өтті. Сонымен, қазіргі кезеңде жемшөп 
әзірлейтін машиналар типтеріне шолу жаса-
лып, фермерлік шаруашылықтарға тиімдісі 
анықталды.

Топырақ өңдеу технологиясы және 
қолданылатын заманауи машиналар, 
тыңайтқыштар және оларды егіншілікте 
пайдалану, жерді мелиорациялау және 
оның маңызы туындайтын мәселелері ба-
яндамаларда көтеріліп, шешілу бағыттары 
анықталды.

Мағжан Бүркітбай (М-22-14 
тобы), Әсем Әбдіжаппар (Ф-22-14 
тобы) студенттері «Мәңгілік ел жа-
стары - индустрияға» инновациялық 
бағдарламасы мамандықтарының пре-
зентацияларын ұсынды. Мамандық сайы-
сында екі топ та бейнетүсірілім ұсынып, 
таңдаған мамандығын насихаттап, 
күмәнданбайтынын білдірді. «Мамандығым 
- мақтанышым», «Фермер – болашақ 
мамандығым» қойылымдары атауына сай 
болып, қатысушылар мен қонақтардың 
көңілдерін бір талтырып, жандарын рахатқа 
бөледі.

Сонымен, өткізілген ғылыми-
тәжірибелік конференция – Мичурин 
аграрлық – техникалық колледжінде 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтің «Мәңгілік ел жаста-
ры - индустрияға» атты бағдарламасы 
оқуға түскен студенттерімен инженерлік 
– техникалық пәндерінен меңгерілген 
білімдер нәтижесі; ауылшаруашылық 
өндірісіндегі болашақ мамандарының озық 
технологиялар және заманауи техника 
қолдануы мәселелеріндегі құзыреттілігі.

Қ. И. Бекбулатов, Ә.З.Әлімбеков, 
Ж. А. Бекбулатова Мичурин аграрлық-

техникалық колледжінің арнайы пәндер 
оқытушылары

Bilim Media Group – инновационная 
компания, формирующая новый для 
Казахстана рынок электронного обу-
чения. Компания занимается разработ-
кой, локализацией и распространением 
обучающего контента, а также связан-
ных с ним технологий и услуг. 

Основной задачей компании явля-
ется внедрение технологий, создающих 
новые возможности, благодаря кото-
рым качественное образование станет 
доступным для всех.

Программа включает в себя полный 
курс казахской начальной школы, раз-
работанный ведущими казахстанскими 
методистами и учителями.

В нее входит анимированная про-
грамма 8-ми основных предметов на-
чальной школы и состоит из более, чем 
170 тем. Создателями собрана крупней-
шая коллекция электронных ресурсов 
для средней школы. Ими разработан 
интерактивный курс, удостоенный са-
мых высоких оценок специалистов, 
созданный для детей предшкольного 

возраста и для обучения детей с особы-
ми потребностями и еще многое другое. 
Для внедрения инновационных техно-
логий компанией был объявлен конкурс 

по использова-
нию онлайн-ре-
сурсов BilimLand 
на уроке «Учи-
тель-новатор». 
Основной целью 
данного меро-
приятия явилось 
обобщение и 
распространение 
перспективно-
го педагогиче-
ского опыта для 
п р а к т и ч е с к ой 
реализации об-
разовательных 
онлайн-ресурсов. 
Для участия в 
конкурсе необ-

ходимо было провести урок с исполь-
зованием ресурсов сайта BilimLand.
kz. Приняла участие в конкурсе Свет-
лана Владимировна Федорова – учи-
тель биологии школы – лицей №14. За 
оригинальность идеи и инновацион-
ный подход к использованию ресурсов  
BilimLand.kz / Twig-Bilim.kz / iTest.kz 
на  уроке она была награждена диплом, 
подпиской на образовательный ресурс 
(по выбору) и получила в подарок iPad 
mini.

Марина Уткина

Инновационные 
технологии

В ясли-саде «Балдаурен» с.Агрогородок 
за 8 лет своей работы в должности заведу-
ющей, Татьяна Ивановна Султанова сумела 

создать и сплотить многонациональный, 
дружный, творческий коллектив. Ярко, не-
обычно  проходят литературно – музыкаль-
ные композиции, посвящённые праздникам, 
памятным и знаменательным датам, разно-
плановые  выставки, конкурсы и 
круглые столы, в которых активное 
участие принимают не только вос-
питанники, но и их родители.   С 
большим энтузиазмом и творче-
ским вдохновением готовят и про-
водят  эти мероприятия методист 
Меренкова Н.Г., музыкальный 
руководитель Кешикова О.П., вос-
питатели: Андриенко О.А., Мале-
винская В.В., Кошелева А.Ф., Рас-
сказова Н.М., Стрельникова Н.С.. 
На протяжении многих лет руко-
водитель крестьянского хозяй-
ства «Барс»  Кушнерёв Геннадий 
Леонидович является постоянным 
спонсором всех мероприятий про-
водимых в ясли саде «Балдаурен». 
Коллектив  и воспитанники ясли-детского 
сада «Балдаурен» принимают активное уча-
стие в общественно-политической, культур-
ной  жизни сельского округа, за что  неодно-
кратно награждались почётными грамотами 
акима Мичуринского сельского округа и 
районного отдела образования.

Ясли-детский сад «Балдаурен» на 75 
мест открылся в 2002 году. Много  усилий  
приложили заведующие Ерофеева Л.Н.. и  

Султанова Т.И., чтобы  создать уют 
и тепло для детей. За 13 лет со дня 
открытия, наполняемость  детьми 
возрастает из года в год. Одним из 
приоритетных направлений в воспи-
тании и обучении детей дошкольно-
го возраста является экологическое 
воспитание. С раннего возраста ма-
леньким жителям села прививается 
любовь к земле и животному миру. 
Дети с огромным неподдельным 
интересом возятся с землёй: сажа-
ют, поливают, пропалывают и со-
бирают овощные культуры, цветы. 
Очень интересно и с большой фан-
тазией оформлена территория  ясли-

сада и  грядки для познавательных  занятий 
с детьми. Руками сотрудников коллектива 
созданы и установлены оригинальные ма-
лые архитектурные формы.  Дети  по утрам 
спешат в свой любимый ясли-сад, где их  

всегда с улыбкой и любовью встречают вос-
питатели! Сельчане рады, что их дети и вну-
ки воспитываются в таком замечательном 
ясли-саде.

Г.Махмутова, 
специалист аппарата акима Мичу-

ринского сельского округа 

«БАЛДАУРЕН» - 
счастливое детство 
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7 МАМЫР - ОТАН ҚОРҒАУШЫ КҮНІ!

Ер барда ел қор болмас
1992 жылдың 7 мамырында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы шықты. Бұл Жарлық бойынша, Қазақстан аумағына орналасқан Қарулы Күштер  өздерінің мүліктерімен 

қоса, республиканың қарауына өтті. Жоғарғы Бас Қолбасшы ретінде Қарулы Күштерді басқаруды Президент өз мойнына алды. Бұл күн Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 
құрылған күні болып құрылғандықтан «7 мамыр Отан қорғаушы күні» деп жарияланды.

Бертін келе бұл күн Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  мерекер қатарына енді. 
Бүгінгі күні әскеріміз жаңарып, оның күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл күн - қайсар мінезді ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғас тапқан күні. 
Халқымызда «Ер – елінің қорғаны» деген аталы сөз бар. Ер-азаматтардың орны қашанда бөлек. Олардың күш-жігеріне, ақыл-парасатына бүкіл әлем бағынған. Сондықтан халқымыз 

«Жердің қорғаны, елдің тұтқасы» деп ер адамды ерекше ардақтаған. 
Ертеде жаугершілік заманында, қазақта екі жауынгер дос болыпты. Екі достың біреуі жаудың қолына түседі. Оны естіген екінші батыр жау жатқан жағаға келеді. - Мен қолдарыңа 

түскен бір жауынгерге құн төлеп, сатып алуға келдім. Мен оған өзімнің өмірімді беремін, досымды босатыңдар - дейді. Қолбасы ойланып отырып, оны сынамақ болады. - Жарайды, маған 
сол өміріңнің бір бөлшегін берсең болады. Ол – сенің көзің, мен сенің екі көзіңді ойып аламын!- дейді. – Олай болса, көзімді тезірек ал да, досымды босат,- дейді жігіт. Сөйтіп әлгі жау-
ынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуанып, күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы: - Мынадай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп 
бас салмаса, бетпе-бет ұрыста жеңу қиынға соғады екен, - деп түйіпті.

Арыстан келбетті, жолбарыс жүректі, қырандай қырағы, намысқой, ер мінезді азаматтарымызға жігерлеріңіз мұқалмасын, асқақ шыңдарды бағындырып, қонар тұғырларыңыз биіктей 
берсін демекпіз!  

А. Жувандыкова, 
Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы

Қымбатты аудан тұрғындары!
Құрметті Отан қорғаушылар!!

1992 жылдың 7 мамырында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасында 
Қарулы күштерді құру туралы Жарлығына қол қойды. Сол күннен бері бұл халықтық мереке – 
Отан қорғаушы күні ретінде аталып келеді.

Бұл күні біз қарулы күштер қатарында қызмет еткендер мен сапта жүргендерге құрмет 
көрсетеміз. Мемлекеттің, қоғамның және әрбір қазақстандықтың қауіпсіздігін қорғаушылар мен 
өз еліне шексіз берілгендер де сондай ілтипатқа ие.

Еліміздің бас қолбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың қолдауы арқасында қазіргі қазақстандық әскер 
қауіпсіздіктің айқын кепілі болып табылады.

Бұл — ерекше мереке, біз бұл күні Ұлы Отан соғысы ардагерлері, ерлік пен батылдықтың 
өлшеусіз үлгісін көрсеткен барлық қазақстандықтар, Ауғанстанның отты жолдарымен өткен 
ержүрек жауынгерлер алдында тағзым етеміз.

Уақыт алмасады, ұрпақтар өзгереді, бірақ Отанға сүйіспеншілік, қажырлылық, ерлік, 
жауынгерлік рухымыз өзгеріссіз қалады. Еліміздің әр азаматы бүгінгі күні де өз Отанымыздың 
қорғаныстық қабілетін нығайтуға, Қазақстан халқының игілігі мен бейбітшілікті қорғауға 
лайықты үлесін қосуда. Отан қорғаушылар күні Отанды қадірлейтін, оның тарихын құрметтейтін, 
ерлік пен жауынгерлік күшке ие нағыз ерлердің мерекесі.

Құрметті Отан қорғаушылар! Бүгін ерекше күн. Сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, 
әрбір отбасына ізгілік пен игілік тілеймін. Ардагерлер мен жауынгерлеріміздің дені сау болып, 
сарбаздар мен қолбасшыларымыз табысты қызмет ете берсін. Ержүрек те жігерлі адамдардың 
бұл мерекесі әрдайым қуаныш пен бейбіт күн әкеле берсін!

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров
Абай аудандық мәслихатының хатшысы   Б.Цай

Ел игілігі жолында өз міндеттерін 
бұлжытпай орындап, қызмет бары-
сында сөзсіз ерлік, қырағылық пен 
көрегендік танытып жүрген әскери 

қызметшілердің еңбектері орасан зор. 
Бейбіт күннің батырлары шен үшін 
емес, ел үшін қызмет ететіндіктері 
белгілі. Осындай батырларымыз 
ауданымыздағы 92835 әскери бөлімінде 
қызмет жасауда. 

92835 әскери бөлімі 1997 
жылдың 1 тамызында Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс 
Министрлігінің директивасы негізінде 
Алматы қаласында құрылды. Бүгінде, 
92835 әскери бөлімі Қарағанды облы-
сы Абай қаласында орналастырылған. 
Мұнда бөлімнің негізгі іс – қимылы 
және күнделікті қызметі Қазақстан Ре-
спубликасы Қарулы Күштерінің әскери 
құрылымдары мен әскерлерін және 
штабтарын нақты топогеодезиялық 
ақпаратпен қамтамасыз ету саласында 
жұмыс істеуде.

Әскери мекемені басқарып отырған 
командир подполковник Яуденов Ба-
уржан Қадырғазыұлы бөлімінің өткені 
мен бүгінгі күні және болашағы туралы 
сөз қозғады: 

- Ел қорғаудың түрлі тәсілдерін 
үйретіп, білікті сарбаздар, айбарлы 

Ұранды елдің – ұрпағы қайсар  

ұлан тәрбиелеп шығу үшін әр әскери 
бөлімше өзінше бір үлес қосып жатыр 
ғой деп ойлаймын. Өткен жылдарға 
көз жүгіртіп, қазіргі уақытта сол жыл-

дар қателіктерін түзеп, болашақтың 
жаңа сәулесінде  біздің әскери бөлім 
нық қадаммен келеді деп нақты айта 
аламын. Жоғарыда айтылған салалы 
сараптама жүргізу негізінде Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштері 
жоғары дәрежелі, сапалы және білікті ма-
мандармен қамтамасыз еткен еліміздің 
тыныштығын берік қорғай алатын 
әскери қызметшілермен қамтамасыз 
етіледі. Дегенмен, басқа Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достығы мүшелерінің 
Қарулы Күштерінің топографиялық 
бөлімдерімен салыстырғанда, 
Қазақстан Қарулы Күштерінің 
Топографиялық қызметі қазіргі 
заманға сай құрал – жабдықпен, жоғары 
дәрежелі әскери қызметшілерімен және 
сапалы топогеодезиялық ақпаратты 
қамтамасыз ететін құралдармен 
жабдықталған. 92835 әскери бөлімінің 
жеке құрамы бөлім құрылған күнінен 
бастап, барлық ТМД елдер арасын-
да өткізіліп жатқан халықаралық 
оқу – жаттығуларғақатысуда, соның 
негізінде, 2012 жылдың қыркүйек айын-
да Алматы облысында өткізілген «не-

рушимое братство – 
2012» халықаралық 
оқу – жаттығуына 
қ а т ы с ы п , 
жоғары сапалы 
топогеодезиялық 
а қ п а р а т п е н 
қамтамасыз ету 
жұмыстарымен ай-
налысып, жоғары 
дәрежеде іс – шара-
лар атқарды.

Әскери өмірден бөлек, мұндағы 
әскери қызметшілер қоғамдық 
жұмыстарға да белсене ат салысады. 
Мәселен, жыл сайын Қарағанды гар-
низонында өткізілетін патриоттық 
бағдарламаларға қатысады. 

Өсіп келе жатқан жасөспірімдер 
арасында патриоттық сезімді 
жоғарлату мақсатында, Қазақстан 
Республикасының тарихи тағлымы 
және Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштерінің тарихын өзгертусіз 

жеткізуде 92835 әскери бөлім 
басщылығы, бөлімше командирлері 
Қарағанды облысы Абай қаласында 
орналасқан барлық оқу мекемелерімен 
және мектепке дейінгі дайындық 
мекемелерімен бірлескен дөңгелек 
үстелдер мен жиындар өткізуде. 
Қазақстан Республикасының азаматтық 
құрам арасында анықтамалық 
жұмыстар жүргізу күндерінде, әр жар-

ты жыл сайын әскери бөлім ашық күн 
өткізеді.

Әскери қызмет көрсету де Қарулы 
күштер салтында қалыптасқан ілтипат 

білдіру, қастерлеу рәсімі болып табы-
лады. ҚР-ның Қарулы Күштерінде ше-
тел мемлекеттерінің жоғары лауазым-
ды басшыларын қарсы алу, шығарып 
салу салтанатында; ҚР Президенті 
әскери бөлімшелерге келген кезде; 
ҚР-ның бостандығы мен тәуелсіздігі 
жолында қаза тапқан жауынгерлердің 
ескерткіштері мен зираттарына 
гүлдесте қою сәтінде; Жауынгерлік 
туды алып шыққанда; әскери 

қызметкерлерді, сондай-ақ ҚР алдында 
айрықша еңбегі бар азаматтарды жерлеу 
кезінде әскери рәсім жасалады. Әскери 
қызметшілер бір-бірімен жолыққан 
кезде құрмет көрсетіп, сәлемдесуге 
тиіс. Әскери құрмет көрсету тәртібі 
жарғыда, нұсқаухатта және айрықша 
нұсқауларда белгіленген.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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7 МАЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

7 мая наша страна отмечает День за-
щитника Отечества.

В 1992 году 7 мая Президент Казах-
стана Нурсултан Абишевич Назарбаев 
в связи с провозглашением государ-
ственной независимости подписал Указ 
о создании национальных вооруженных 
сил. 04 октября 2012 года День защит-
ника отечества объявлен государствен-
ным праздником. 

В соответствии со статьей 36 Кон-
ституции Республики Казахстан за-
щита Республики Казахстан является 
священным долгом и обязанностью 
каждого ее гражданина. Граждане Ре-
спублики несут воинскую службу в по-
рядке и видах, установленных законом.

Согласно статьи 18 Закона РК «Об 
обороне и Вооруженных Силах Респу-
блики Казахстан» Вооруженные Силы 
предназначены для отражения агрессии, 
вооруженной защиты территориальной 
целостности и суверенитета Республики 
Казахстан, охраны и обороны государ-

ственных и военных объектов, охраны 
воздушного пространства, борьбы с 
незаконными вооруженными формиро-
ваниями, а также для выполнения задач 
в соответствии с международными до-
говорами, ратифицированными Респу-
бликой Казахстан. 

Вооруженные Силы могут быть 
применены для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также для проведения 
антитеррористических операций, усиле-
ния охраны Государственной границы 
и обеспечения режима чрезвычайного 
положения, а также когда демократиче-
ские институты, независимость и терри-
ториальная целостность, политическая 
стабильность Республики Казахстан, 
безопасность ее граждан  находятся под 
серьезной и непосредственной угрозой и 
нарушено нормальное функционирова-
ние конституционных органов государ-
ства.

Казахстан на протяжении становле-

ния и развития государственной незави-
симости уделяет особое внимание укре-
плению обороноспособности страны, 
строительству современной и профес-
сиональной армии. Вооруженные силы 
отличаются высоким уровнем боевой 
подготовки, качественным мобилиза-
ционным резервом, сетью националь-
ных, военных учебных заведений и не-
обходимым материально-техническим 
обеспечением.

Государство уделяет огромное зна-
чение вопросу обеспечения военной без-
опасности Республики. В Казахстане 
приняты Концепция военной реформы 
и Государственная программа военного 
строительства, направленные на рефор-
мирование армии.

Сегодня наши военнослужащие де-
монстрируют пример высокой профес-
сиональной подготовки, слаженности и 
боевой выучки.

Служба в рядах Вооруженных Сил 
является почетной обязанностью каж-

дого казахстанца. Это мощная школа 
патриотизма, основанная на герои-
ческих и боевых традициях старших 
поколений. Наши предки прилагали 
большие усилия, чтобы защищать свою 
родную землю, свою свободу от враже-
ских нашествий и сохранить страну.

Елбасы поставлена главная задача 
перед военнослужащими – оберегать 
спокойствие родной земли, крепко сто-
ять на защите нашей независимости.

 В канун Дня защитника Отечества 
мы выражаем свое уважение и почтение 
всем защитникам нашей Родины!

Мы гордимся нашими доблестными 
Вооруженными силами!

Прокуратура Абайского района по-
здравляет всех жителей района с Празд-
ником Дня защитника Отечества! 

Рахиля Абеуова, 
Старший помощник прокурор Абай-

ского района, юрист 1 класса

По мнению родных, коллег и дру-
зей, Женис Байменов идет по пути, ко-
торый выбрал сам и на всю жизнь. Его 
неимоверная жизнестойкость, щедро 
приправленная целеустремленностью, 
неиссякаемым трудолюбием, позволя-
ют честно служить своему делу.

«Тот, кто идет служить в войска, 
легкой жизни не ждет, потому что 
здесь ее не бывает. По тревоге тебя мо-
гут поднять в любой момент. Многих 
в нашей работе отпугивает жесткая 
дисциплина, но зато остаются самые 
стойкие, проверенные ребята. Конечно, 
очень важны в нашем деле практиче-
ский опыт, интуиция, смекалка, ана-
литика» делится Женис Мекембаевич.

У Жениса Байменова настоящая 
мужская работа. Он начальник войско-
вого наряда 7 стрелковой роты.

В 2007 году после окончания сро-
ка службы в армии, Женис Байменов 
поступил на службу в учреждение АК 
159/5 поселка Караган, на должность специалиста – контролера по надзору.

В 2011 году в связи с передачей функций надзора в ИУ был призван на во-
инскую службу по контракту войсковой части 6505, в должности старшего специ-
алиста, старшего контролера. 

За годы службы молодой военный снискал уважение и доверие коллег и на-
чальства. На мой вопрос: что считает самым главным в своей работе, застенчиво 
улыбаясь, отвечает:

«Главное, быть профессионалом своего дела, и тогда тебе все будет по плечу. 
Не на словах, а на деле мы коллегиально решаем все свои задачи. И еще чтобы 
близкие поддерживали, крепкий тыл при нашей службе- это очень важно».

Марина Уткина

Настоящая мужская 
работа

Уважаемые жители района!
Уважаемые военнослужащие!
7 мая 1992 года Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Указ о создании 

Вооруженных сил Республики Казахстан, с тех пор этот день стал всенародным праздником – 
Днем защитника Отечества.

Этот праздник является данью глубокого уважения ко всем, кто сегодня служит Отечеству, 
охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны. Своим верным служением го-
сударству они обеспечивают рост его могущества, способствуют повышению международного 
престижа Казахстана.

Благодаря постоянной поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами 
страны Н.А. Назарбаева современная казахстанская армия стала надежным гарантом военной без-
опасности нашей республики. 

Казахстан с момента становления суверенитета уделял особое внимание укреплению обороно-
способности страны, строительству современной и профессиональной армии. В любые времена за-
щита Отечества была, есть и будет священным патриотическим долгом и обязанностью каждого 
гражданина Казахстана.

Уважаемые военнослужащие, все, кто когда-то служил в армии или выполняет свой воинский 
долг в наши дни! Поздравляем вас с праздником мужества и стойкости - Днем защитника От-
ечества! Желаем здоровья, несокрушимого боевого духа, дальнейших успехов в службе! Счастья, 
оптимизма и благополучия всем жителям  нашего района!

Аким Абайского района                      С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                           Б.Цай

Авторитет старшины Болата Тажибаева 
среди коллег и подчиненных действительно не-
поколебим. На работе прислушиваются к его ве-
скому слову, уважают за искренность и прямоту 
в общении. Умение находить общий язык с под-
чиненными он ценит превыше всего. Всегда став-
ку делает на порядочность и доверие, честность 
и открытость – и интуиция военного еще ни разу 
не подвела. 

Болат Ешманович Тажибаев родился в 1970 
году на станции Карамурун Карагандинской об-
ласти. Отец Ешман Тажибаев был участником 
Великой Отечественной войны. Серьезный и 
рассудительный, он с раннего детства прививал 
своим детям любовь к труду, учил быть ответ-
ственными. Мама Айша Тажибаева работала в 
хлебоприемном пункте поселка Карамурун. В се-
мье подрастало 8 детей, но жили весело и дружно.

После окончания школы с 1990 и по 1995 год 
Болат Ешманович работал на Абайской шахте 
№6-7.

А в 1996 устроился в воинскую часть 6505 
контролером по надзору. Делится, что мучитель-
ный выбор «кем быть» перед ним не стоял. Перед 
глазами всегда был достойный пример отца.

Будучи молодым специалистом Болат Тажи-
баев быстро вникал в работу. С душевной тепло-
той вспоминает прапорщика Сергея Бурлакова 
– заместителя командира роты котроллеров, ко-
торый рассказал о специфике работы, учил, под-
сказывал.

Благодаря своему упорству и трудоспособно-
сти Болат Ешманович в 1997 году был назначен 
начальником войскового наряда.

С 1998 по 2011 –  начальник караула. А с 2011 
и по сей день - командир взвода контролеров. 

В его подчинение находится 70 человек, но 
он к каждому находит подход, обучает молодой 
контролерский состав воинскому мастерству. 
Считает, что командир взвода должен быть при-
мером для своих подчиненных. Этому образу и 
старается соответствовать. Остаются в органах 
служить не все - те, кого не сломили обстоятель-
ства, отсутствие выходных, праздников, отгулов, 
жертвенная самоотдача, трудная небезопасная 
служба.

Работа, нагрузки военной подготовки, выпол-
нение других сложных поручений – все это стало 

СТАРШИНА Болат Тажибаев

для Болата Ешмановича образом жизни. На реше-
ние всех этих неотложных вопросов уходит вре-
мя. Свободного совсем немного остается. И если 
речь заходит о той половине жизни, где можно в 
полном объеме отдохнуть, это, конечно, же дом, 
семья, где всегда тепло, светло, уютно.

Крепкий, супружеский тыл, по словам наше-
го героя, во многом и определяет успех в работе. 
Супруга Болата Ешмановича – Татьяна Никола-
евна, как и он сам, работает в войсках с 2006 года, 
в должности дежурного КПП. 

За свою безупречную трудовую деятельность 
Болат Ешманович не раз был отмечен командова-
нием воинских частей 6505 и 6800.

 Он обладатель почетных грамот и медалей. 
В их числе: медаль «Қайсар I степени», «Қайсар 
II степени», медаль «10 лет Вооруженным силам 
РК», «15 лет Вооруженным силам РК», «20 лет 
Внутренним войскам».

На мой вопрос, что почувствовал, когда полу-
чал все свои награды, скромно ответил: «Благо-
дарность, за оценку моего труда».

Марина Уткина

СИЛЬНАЯ АРМИЯ - СИЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН
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О, аналар осындайсың 
бәріңде...

1941 – 1945 жылғы Екінші 
дүниежүзілік соғыстағы Ұлы 
Жеңіс бұл – жалпы бейбітшілік 
сүйгіш елдердің, жасампаздық 
жолындағы халықтардың 
өміріндегі аса маңызды атаулы 
мереке. Әсіресе бұрынғы Кеңес 
Одағының құрамында болған мем-
лекеттер үшін мәні ерекше жоғары. 
Ең алдымен Жеңіс – біздің жалпы 
тарихымыз. Қар жастанып, мұз 
төсенген отты жылдарда, сыз окоп-
тарда шыңдалған жауынгерлік 
достықтың, әр ұлт өкілдерінен 
құралған әскери құрамдардың 
қайталанбас ерлігі мен өрлігінің 
белгісі. Кешегі аға ұрпақтың жа-
нын да, қанын да аямай, елім деп, 
жерім деп кеудесін оққа төсеген, 
қабырғасы қатпаған жетімдер 
мен желегі желкілдеп қалған 
жесірлердің еңіреп жүріп, «бәрі де 
майдан үшін!» деп тылда аянбай 
тер төккен патриоттық рухының 
биік көрінісі. 

Міне, 70 жыл бойы соғыстың 
сызы мен ызғары адамдардың 
жүрегінде қатар өмір сүріп келеді. 
Соғыс қасірет әкелмеген отбасы жоқ. 
Әр шаңырақ оның қияметін сезінді. 
Сұрапыл жылдар бүгінде самайын ақ 
шалған қариялардың балалық шағын 
ұрлаған зұлмат. Сондықтан да барша 
адам баласы фашизм тұтандырған сол 
бір соғыс өртіне лағнет айтып келеді. 
Соған қарамастан қазіргі бейбіт күннің 
куәгері болған Халық ағарту ісінің 
үздігі, Абай ауданының Құрметті азама-
ты, еңбек ардагері Төкен Көккөзұлының 
жұбайы, ұлағатты ұстаз, соғыс баласы 
Гауһар Төребекқызымен сұхбаттасқан 
болатынбыз. 

Гауһар апай бізді қонақжайлықпен 
қарсы алды. Бірден әңгімесін 
соғыс уақытында көрген 
қиыншылықтарыннан баста-
ды. Апамыздың өмірі бір кітапқа 
сыйарлық, тұнып тұрған өлшеусіз 
өнеге. Өрімдей қыз жастайынан ауыл-

да қалған достарымен бірге ерлердің 
ісін тындырған. Нағыз білім алатын 
шағында жастығының бәрін еңбекпен 
өткізген. Соған қарамастан оқуын оқып, 
тұрмысқа шығады. Апамыз өмір бойы 
ұстаздық етіп, білімді ұрпақ 2 қыз, 4 
ұлды тәрбиелеген. Төкен Көккөзұлы мен 
Гауһар Төребекқызы жарты ғасырдан 
астам қол ұстасып, бақытты ғұмыр 
кешкен. 

Қазір біз болашағы жарқын, бағыты 
айқын тәуелсіз елде өмір сүріп жатыр-
мыз. Бүгінгі ұрпақ бұл азаттықтың 
қалай келгенін әрине біледі. Қазіргі 
таңда қаншама елдің бірлігінің 
бұзылған уақытында тату – тәтті 
ғұмыр кешіп жатқан біздер, шынымен 
де бақыттымыз. Бұл тәуелсіздік менің 
Отаныма берілген тәңірдің сыйы. Ана-
лар да, балалар да жыламасын, даламыз 
жұтамасын. Ұланғайыр кең даламды 
соғыс өрті шарпымасын. Бұл әрине 
барлық адам баласының арман – тілегі. 
Бейбітшілік жасасын!

Алдымызда қос бірдей мереке тұр. 
Екеуінің де салмағы жоғары, екеуі де 
ұлық тұтар мерекелер. Бірі – Отан 
қорғаушы күні болса, екіншісі – Жеңіс 
мерекесі. Қазақстан Тәуелсіз ел атанып, 
терезесі өзгелермен теңескен тұста елді 
қорғау ерге сын болса, өткенді еске-

ру, тарихты тану бүгінгі ұрпаққа па-
рыз болса керек-ті. Тәуелсіздігіміздің 
әр жылы – ғасырға бергісіз тарихи 
кезеңдер. Себебі, өткен кезеңнің әр 
жылында, әр күнінде еліміз үшін, оның 
болашағы үшін қаншама айтулы, та-
рихи оқиғалар жүзеге асты. Соның 
бірі де, бірегейі – соғыс ардагерлеріне 
көрсетіліп жатқан мемлекеттік құрмет 
екендігіне тоқтала кетсек. Сондықтан 
да оған ешкім де бей –жай қарай алмай-
ды. Сол жылдары тылда еңбек еткен 
ардагеріміздің бірі – Стал Әкімжанұлы 
Каирбеков.

Стал Әкімжанұлы Каирбеков 1936 
жылы Нұра ауданында дүниеге келген. 

Болмасын соғыс, 
болмасын...

Әкесі Әкімжан 1942 жылы соғысқа кет-
кеннен қайтып оралмаған. Жанұяда ана-
сы үш баламен қалады.  Соғыс жылдары 
8 – 9 жасар бала Стал колхоз жұмысына 
ерте араласқан. Стал аға 1955 жылы 
мектепті бітіріп, жоғарғы білім алып, 
өзі бітірген мектепте мұғалім болып 

қызмет атқарады.  1961 жыл-
дан бастап Нұра ауданында 
аудандық комитеті комсомолдың 
хатшысы, партия комитетінің 
хатшысы болып қызмет істеді. 
Жеңістің 65 жылдық мерей той-
ында, Стал Әкімжанұлы «Тыл 
еңбек майдангері»  медалімен 
марапатталған. Қазіргі таңда Абай 
ауданы Топар кентінің құрметті 
зейнеткері.

Нұрсұлтан Әбішұлы 
атап өткендей, «Жеңістің 70 
жылдығына орай еліміздің барша 
өңірлерінде әрбір батырды еске 
түсіріп, тағзым етуіміз қажет. 
Қас дұшпанға қарсы атылған 
он оқтың тоғызы Қазақстанның 
қорғасыны мен жезінен құйылды. 
Ол жеңіс бізге аталардың 
қанымен, аналардың терімен келді. 
Ерлік ешқашан халықтың жады-
нан ұмытылмайды. Біз ата-баба-
ларды ұлықтап, есімдерін ұрпақ 
жадында жаңғырта беруіміз ке-
рек». Иә, қаһармандық тағылымы 
ұмытылмайды. Ол адамзатқа 
бейбітшілік пен тыныштықты 
мәңгілік сақтау керектігін 

ескертіп тұрғандай. Ешқашанда жа-
уынгер ерлігі мен жеңісті еңбегімен 
соққан еңбекшінің ерен ерліктері 
ұмытылмайды. Сол сұрапыл соғыста 
батырларымыздың сақтап қалған 
байтақ жеріміз бүгінгі күні дүние жүзі 
таныған, әлем мойындаған мемлекет 
болып қалуы біз үшін үлкен мақтаныш, 
жетістік. Бүгінде біздің азаматтық 
міндетіміз – болашақ ұрпақты От-
анын сүюге, елінің, жерінің адал па-
триоттары, достық пен бірлік туралы 
түсінік беру арқылы отансүйгіштікке 
тәрбиелеу. Сондықтан біз, ХХІ ғасыр 
жастары, осындай байтақ елде тұрып 
жатқанымызға бақыттымыз! 

Соғыс, соғыс. Қандай суық сөз бұл! 
Сол сұрапыл жылдарда қанша азамат 
жер құшты, қанша бала әкесінен, қанша 
ана баласынан, қаншама үй тірегінен 
айырылды. Ауылдан сән, өмірден мән 
кетіп, сұрықсыз бір дүниеге айнал-
ды. Соғыс миллиондаған адамдардың 
өмірін қиып, жүздеген қала мен елді 
мекендерді тып – типыл етті. Сөйтіп 
соғыс әр үйге, әр отбасының өміріне 
жазылмас жараның ізін қалдырды. 
Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағы 
халықтарының тарихындағы қасіретті 
бет қана емес, сонымен қатар ол 
халықтарымыздың теңдесі жоқ ерлігі 
мен қажыр – қайратының, бірлігінің 
дәлелі еді. Ұлы Жеңіс күніне орай 
мамырдың 5 жұлдызында аудандық 

БІЗ ЖЕҢІСТІҢ ҰРПАҚТАРЫМЫЗ

мәдениет үйінде 
Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына 
арналған білім 
б ө л і м і н і ң 
қ ы з м е т к е р і 
а р а с ы н д а 
көркемөнерпаздар 
байқауы өтті. 
Қасиетті де 
қастерді мерекенің 
қ ұ р м е т т і 
қонақтары болып 
Абай ауданының 
әкімі Серік 

Жаманқұлұлы 
Ш а й д а р о в , 
м ә с л и х а т 
х а т ш ы с ы 
Б . А . Ц а й , 
«Нұр Отан» 
партиясының 
б і р і н ш і 
о р ы н б а с а р ы 
Н . Р . А д а ш е в 
және ауыл 
әкімдері, ар-
дагер ұстаздар 
қатысты. 

Бір ай-

дан астам уақыт болған «Ерлік  – елге 
мұра, ұрпаққа ұран» атты байқау 
қорытынды гала – концертке ұласты. 
Кешке қатысушылар сайыпқыран 
сарбаздардай тізілген, көз жауын 
аларлықтай тігілген киімдерімен ата – 
бабаларымыздың ерлігіне тағзым ете 
отырып, зұлмат  жылдарындағы соғыс 
әндерін орындады. Өлеңдерін оқып, 
көріністерін қойды. Адамзат тарихында 
бұл күн бүгінгі ұрпақтарға бейбіт күнді 
сыйлады. Соғыс ардагерлерінің еңбегі, 
қасық қаны қалғанша аянбай ерлік 
көрсеткендері жадымыздан ешқашан 
өшпек есес. Оның құндылығы ғасырлар 
бойы өсиет боларлық жақсылық жанген 
Ұлы күн! Бейбіт көк аспанды кейінгі 
ұрпаққа сыйлаған жауынгер аталары-
мызбен мақтан етуіміз керек.

Бетті әзірлеген Гүлнұр Оңалысқызы
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Их не сломили никакие беды. И сла-
вить вечно вся земля должна Простых 
солдат, которым за победы, Я б звезды 
перелил на ордена. В. Сикорский

Тяжёлые отголоски той страшной 
войны постоянно доходят и до наших 
дней. Рушились семьи, ломались 
человеческие судьбы. Не обошла 
стороной война и семью Конючен-
ко.

«При одном только упоминании 
о войне папа менялся в лице. Погру-
жался в воспоминания о далеком 
прошлом, места себе не находил. И 
понять его было можно. Беды на-
чались еще в 30-х годах, когда при 
проведении коллективизации се-
мью отца раскулачили и выселили 
в Казахстан в поселок Тихоновка 
Карагандинской области.» - рас-
сказывает Виктор Васильевич Ко-
нюченко.

Его отец Василий Васильевич 
– участник Великой отечественной 
войны в 18 лет ушел на фронт.

В 1942 году был призван Кара-
гандинским ГВК в армию. Войну 
начал артиллеристом, командиром 
орудия в 142-м гвардейском полку. 
Участвовал в Сталинградской битве. 
Не раз проявлял в боях мужество и от-
вагу. В 1943 году во время вражеского 
артиллерийского налета и прямого по-
падания в нишу со снарядами, красно-
армеец Конюченко, не щадя собственной 
жизни и проявив личную инициативу, 
ликвидировал пламя загоревшихся 
ящиков со снарядами, тем самым со-
хранив боеприпасы. Во время артпод-
готовки бесстрашно и метко вел огонь 
из своего орудия, уничтожая огненные 
точки и живую силу противника. За 
проявленные мужество, храбрость и от-
вагу в боях с немецкими захватчиками 
был представлен к правительственной 
награде и награжден орденом «Красной 
Звезды».

В том же году был награжден ме-
далью «За Отвагу». В бою под хуто-
ром Долотинка, несмотря на сильный 
обстрел орудия вражеской термитной 
пушки и 3-мя крупнокалиберными пу-
леметами, вместе с наводчиком не пре-
кращал вести огонь по огневым точкам 
противника и, заставив их замолчать, 
обеспечил продвижение советской пе-
хоты к хутору.

Сутками не смолкали выстрелы, от 

ИСТОРИЯ, 
написанная жизнью

Их не сломили никакие беды. 
И славить вечно вся земля должна 

Простых солдат, которым за победы, 
Я б звезды перелил на ордена. 

В. Сикорский 

разрывов снарядов и бомб стонала из-
раненная земля. Истекающие кровью 
бойцы Красной Армии, преодолевая 
трудности, по всему фронту развивали 
успех наступления, оттесняя фашист-
ские полчища в сторону Берлина. В 
одном из таких боев Гвардии сержант 
Конюченко, при переходе немцев в на-
ступление в районе Пугачень Молдав-
ской АССР, огнем из своего орудия 
мужественно отражал атаку танков, а 
когда под танковым огнем орудие было 
разбито, несмотря на полученное им ра-
нение, с автоматом в руках вел борьбу 
с пехотой противника танкового де-
санта. В этом бою в короткой схватке 
застрелил 4-х гитлеровцев. В этом же 
бою получил ранение. В левую руку по-
пал осколок

от подбитого танка противника. За 
этот подвиг Василий Васильевич был 
награжден Орденом Славы III степени.

Лечился в госпитале. Затем был на-
правлен в развед. взвод старшиной.

В марте 1945 года в Венгрии на 
озере Болотон велись ожесточенные, 
кровопролитные бои, где участвовал 
Василий Васильевич. Враг был воору-
жен мощной техникой, но хорошо об-

ученные солдаты бились до последнего. 
При эвакуации раненного товарища с 
поля боя, солдат снова получил ранение 
теперь уже в левую ногу, подорвавшись 
на противопехотной мине. Снова лечил-
ся в госпитале. За свою доблесть и отва-
гу герой войны не раз был отмечен пра-
вительственными наградами. Он также 
был награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, Медалью за победу 
над Германией, Медалью за взятие Бу-
дапешта.

«По прошествии многих лет, он в 
деталях помнил многие эпизоды своей 
фронтовой жизни. Был сдержан в вы-
ражениях, немногословен. Да и что тут 

говорить, на кого жаловаться? Это она, 
проклятая война, отняла годы молодо-
сти, в одночасье перечеркнула все, о 
чем мечтал и к чему стремился, остави-
ла в душе тяжелую отметину». – вспо-
минает сын героя войны.

До конца жизни Василий Василье-
вич был открытым и неравнодушным 

ко всему человеком, убежденным па-
триотом и оптимистом. Радовался каж-
дому дарованному жизнью дню.

Вернувшись с войны, Василий Ва-
сильевич женился на Марии Ивановне 
которая так же была раскулачена и вы-
селена вместе со своей семьей из того 
же города Камышина Волгоградской 
области. В 1947 году родилась первая 
дочь Любовь Васильевна. Затем на свет 
появились еще 12 детей. Со временем 
молодая семья перебралась в город 
Абай. Несмотря на свое ранение, вслед-
ствие которого остался без левой ноги, 
Василий Васильевич всю жизнь рабо-
тал. Слесарем в ЖКХ города Абай, на 
Абайской швейной Фабрике – слесарем, 
токарем на РМЗ. Выйдя на пенсию, не 
смог усидеть дома, продолжал рабо-
тать. Он всю жизнь стремился к един-
ственной поставленной цели, - быть по-
лезным своему родному краю, стране и 
людям, в чем бы это ни выражалось.

Скончался Василий Васильевич в 
2002 году на 79-м году жизни.

История войны написана кровью 
таких смелых 
и сильных 
духом людей, 
защищавших 
нашу Родину. 
В преддве-
рии великого 
праздника – 
Дня Победы 
каждому из 
нас следует 
з а д у м а т ь с я 
об уникаль-
ности и непо-
в т о р и м ос т и 
каждой чело-
веческой жиз-
ни, о вечных 
ценностях: о 
Родине, че-
сти, совести, 
м у ж е с т в е , 
свободе, люб-

ви…Не хватит слов, чтобы выразить 
глубокую благодарность ветеранам, 
участникам великой войны, погибшим 
солдатам за нашу СВОБОДУ. Они по-
дарили жизнь миллионам людей. Веч-
ная память тем, кто защищал Родину 
ценой своей крови, кто не вернулся, и 
Вечная слава тем, кто жив!

Марина Уткина

Нет в нашей стране празд-
ника более народного и трога-
тельного, чем день Великой По-
беды – 9 Мая. С каждым годом 
растет цифра, отдаляющая нас 
от исторического дня – 9 мая 
1945 года, оставшегося уже 
в прошлом столетии, а если 
взглянуть масштабнее, то и в 
прошлом тысячелетии… 

Но память осталась. Эта 
память передалась нам  через 
рассказы и воспоминания на-
шей бабушки Надировой Куль-
жан. 

Родные братья моего отца 
Рашид и Галымбек  – участни-
ки героических сражений Ве-
ликой Отечественной войны.  

Дядя Рашид, по рассказам 
бабушки, был смелым и от-
чаянным парнем, никогда не 

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА 
останавливался перед возник-
шими трудностями, с достоин-
ством преодолевал их. Он был 
отличником учебы, возглав-
лял комсомольскую органи-
зацию школы. В 1939 году он 
был призван в армию, а в 1941 
году, когда время службы ис-
текло и солдаты собирались 
возвращаться домой, началась 
война.  Превозмогая тяготы во-
йны, прорывы и отступления, 
холод и смерть однополчан 
дядя  Рашид участвовал с са-
мых жарких боях. Погиб смер-
тью храбрых в декабре 1942 
года в бою под Сталинградом, 
похоронен там же, на одной из 
стелл Мамаева кургана увеко-
вечено его имя – Надиров Р.А.       

Дядя Галымбек был обра-
зованным человеком, работал 

в системе народного 
просвещения, с 1932 
года – сотрудник га-
зеты «Угольная ко-
чегарка», которая 
впоследствии стала 
областной газетой 
«Орталық Қазақстан», 
т.е. он стоял у истоков 
создания этого пери-
одического издания 
нашей области. Так-
же, как и дядя Рашид, 
был участником Ве-
ликой Отечественной 
войны. Он вынес на 
своих плечах тяготы 
и лишения военного 
лихолетья, превозмо-
гая страх и ужас тех 
страшных дней.  После 
войны вернулся   в ре-

дакцию газеты, где проработал 
36 лет. Был соб.корром, зав.от-
делом, заместителем главного 
редактора. Он воспитал целую 
плеяду талантливых журнали-
стов, щедро делился с ними 
опытом своей работы. Умер в 
1968 году.

Мы будем помнить вас 
всегда, герои самой страшной в 
истории войны.
                                                                                                           

З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата                                                                                

акима Абайского района
На фото: Рашид Надиров
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В годы войны на территориях, оккупи-
рованных гитлеровцами, в концла¬герях, 
лагерях смерти и тюрьмах содержались 18 
млн. человек. Из них более 11 млн. были 
уничтожены. Среди погибших - 5 млн. граж-
дан СССР. Каждый пятый - ребенок. Они не 
ходили под пулеметным огнем в атаку, не 
лежали в промерзших окопах, не бросались 
с гранатами под танки. Но маленькие граж-
дане большой многонациональной страны 
были участниками народной трагедии и, 
безусловно, заслужили право на признание.

Давно пора понять, что несовершенно-
летние узники фашистских лагерей – особая 
категория людей, невольных участников во-
йны из числа мирного населения, ставших 
жертвами фашизма. Дети стали заложника-
ми жестокой войны, где скидки на возраст 
не было. Их уничтожали: вешали, сжигали, 
расстреливали, морили голодом, травили 

собаками, заставляли работать с утра до ве-
чера подгоняя плетьми…

В преддверии 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в государственном 
архиве Абайского района прошла встреча 
с узницей фашистских лагерей Полищук 

Екатериной Ивановной, где 
ей была вручена юбилейная 
медаль «70-лет Победы в 
Великой Отечественной во-
йне» и преподнесены цветы.  
Со слезами на глазах Екате-
рина Ивановна поделилась 
своими воспомина¬ниями: 
«Я, Иванова Катя, родилась 
08.09.1934 года в Псковской 
области, Славковском рай-
оне, деревне Фишиха. Когда 
началась война, всю Псков-

скую область заняли немцы. Когда объ-
явили, что всех погонят, в Германию, стали 
выгонять людей из домов, и поджигать их, 
чтобы никто не остался. Нас тоже выгна-
ли вместе с мамой и сестрой, и погнали на 
большую дорогу. Деревню фашисты поджи-
гали факелами. Кто убегал в лес, расстрели-
вали. Пожар, ужас, страх, крики. Казалось, 
что горели небо и земля. На большой дороге 
было много народу, длинную вереницу лю-
дей вместе с нами погнали по дороге. Кто 
не мог идти: больных, беременных и старых 
убивали в кювете. Мы держались за маму, 
рядом с нами шли люди из нашей дерев-
ни. Немцы подгоняли всех на мотоциклах. 
Сколько шли дней, недель не помню, помню 
только то, что подгонят нас к тюрьме или к 
какой-то пристройке на ночь, а утром сно-
ва в дорогу. Мама рвала свой подъюбник и 
платье и перевязывала наши детские ножки, 
натертые до крови. Пошли болезни всякие: 

тиф, чесотка. В Литве, в пункте распределе-
ния тех, кто постарше угоняли в Германию. 
Нас отправили в концлагерь, который на-
ходился в бывшей тюрьме города Утена. В 
Кибуряй Утенской волости нас ежедневно 
выгоняли на работы. Работали с утра до 
вечера,  кормили один раз в день. Любую 
работу делали старательно, боялись побоев 
плетьми и  травли собаками. Все время в 
страхе! Надзиратели то и дело подгоняли со 
смехом, пугая сжечь всех в газовой камере.

Многие не доживали. Но мы выжили. 
Мы жили надеждой и верой, мы ждали того, 
кто однажды нас спасет.

В 1944 году, когда советские войска 
вошли в Литву - нас освободили! Никогда 
не забуду этот день! Был сильный дождь. 
Шли наши солдаты  в шинелях, промокшие, 
загруженные… Женщины кинулись к сол-
датам, обнимали,  целовали их руки, ноги. 

Плакали и ра-
довались одно-
временно.

После во-
йны возвра-
щаться было 
некуда. Псков-
ская область 
была вся со-
жжена. Оста-
лись жить в 
Литве». 

Е к а т е р и -
на Ивановна 
с 15 лет  нача-
ла   работать 
на фабрике 
« Т р и н и ч я й » 
г. Клайпеда. 
С 1958 года 
по 1999 год 
работала на 
шахте «Абай-
ская» объеди-
нения «Кара-
г а н д а у г о л ь » 
т е п л о т е х н и -
ком шахтной 
поверхности. 

Директор шахты  Дудкин Н.М. характери-
зует ее как отличного, опытного работника, 
проработавшего более 40 лет в угольном 
бассейне. Воспитала и обучила большое 
количество молодежи, преподавала в УКК 
г. Абай на курсах лаборантов, машини-
стов котельных установок, аппаратчиков 
химводоочистных сооружений. Проживает 
Екатерина Ивановна с дочерью Татьяной 
Петровной и зятем Кветинским Игнатом 
Игнатьевичем, который также работает на  
шахте «Абайская» более 30 лет. Для этой се-
мьи День Победы семейный праздник, отец 
Игната Игнатьевича- участник боевых сра-
жений  ВОВ, а мама в годы войны работала в 
Карагандинском угольном бассейне - труже-
ник тыла. Екатерина Ивановна имеет двоих 
детей, троих внуков, и правнука Августи-
нас, который проживает со старшим сыном 
Юрием в Вильнюсе.

За добросовестный труд Екатерина Ива-
новна награждена медалями «Ветеран тру-
да», «100-лет со дня рождения В.И. Ленина», 
«Победитель соцсоревнования», Почетным 
значком «Ударник коммунистического тру-
да», «Мастер золотые руки» и юбилейными 
медалями.

В завершение встречи Екатерина Ива-
новна сказала слова благодарности в адрес 
руко¬водства и работников архива за ока-
занное ей внимание и спела песню «Катю-
ша».  

  Жертвы фашистских лагерей достойны 
памяти многих поколений. Мы всегда будем 
помнить о тех детях, чей труд нещадно экс-
плуатировался фашистами в годы Великой 
Отечественной войны.

Э. Беркамалова,
начальник отдела ИСР государствен-

ного архива Абайского района                                                 

Маленькие жертвы 
большой войны

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ
Жеңіс күнін тойлауға аздаған күндер қалды. Батырлар атын есте сақтай оты-

рып, Ұлы Отан соғысының тірі куәгерлеріне қамқорлық көрсету мақсатында 
Абай ауданының №2 аудандық сотының төрағасы Қ.М.Айтжанов соғыс 

ардагері Иван 
Маркович Лысен-
коны құттықтады.  
Қ а й ы р ж а н 
М е й і р х а н ұ л ы 
ардегерді Ұлы 
Жеңіс күнімен 
құттықтай оты-
рып, бақыт, 
денсаулық және 
шаттық көніл-күй 
тіледі.

А.К.Бұлғақбаева, 
судья 

Соғыс – күйретуші күш! Дәл солай! 
Барды жоқ ететін, тауды жер ететін. Жер 
бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жал-
мап жұтатын тажал. Иә, содан бері жарты 
ғасырдан астам уақыт өтсе де, ешнәрсе де 
ұмытылған жоқ. Ұлы Отан соғысы... Бұл 
сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі 
мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта 
мәңгі қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғы 
шептерінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, 
ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлер 

тойлайды. 
Неменеңе жетістің бала батыр, 
Қариялар азайып бара жатыр 
Бірі мініп келместің кемесіне, 
Бірі күтіп, әнеки, жағада тұр, - 
деп тебіренген Мұқағали мұңында 

жұмырбасты пенде үшін теңдессіз 
құндылық ұрпақаралық қимастық, 
сыйластық сезімдері мөлдіреп тұр. 

Қариялар азайып бара жатқанын әсіресе 
олардың ортасында Ұлы Отан соғысынан 
аман орталған ақсақалдарымыздың қарасы 
жыл санап азайып барады емес пе?! 
Солардың жанымен, қанымен, терімен, көз 
жасымен, күшімен, ісімен, ерлігімен, атаның 
туын жықпай, ананың намысы үшін туған 
жердің топырағын жауға таптатпай, еңіреп 
жүріп жауды жеңіп, тауын шағып, туын 
жағап, жеңістің таңбасын басқан күн – 
Жеңіс күні. Бұл күннің толғағы ашшы 
болса да, туғаны бар халқы үшін қуаныш 
болған күн. Сондықтан да бұл Ұлы мере-
ке. Оққа ұшқан қарулас жолдастарының 
аманатын арқалап, аман оралған ардагер 
аталарымыздың өздері қорғап, қорған 
қамқор болып оралған арттағы қалың елдің 
қамығып жеткен Жеңіс күнін, біз ұмытсақ 
та тарих ұмытпайды. Ол - өмір заңы. 

  Біз Ұлы Отан соғысындағы Ұлы 
Жеңіске ештеңеге теңеспейтін ғажап күшпен 
жеттік. Ол күш - әрине, "бірлік”. Қаншама 
халық бір тудың астына бірігіпкүштерін 
бір арнаға салды.Ұлы Жеңіс он бес одақтас 
болған мемлекеттердің ортақ мерейтойы. 

Сол кездегі Кеңес Одағының басқа 
халқымен бірге жауды талқандап, жеңіске 
жету ісіне Қазақ халқы да өзінің лайықты 
үлесін қосты. Қазақстандық жауынгер-
лер Брест қамалынан бастап Берлинге 
дейін барды. Олар Сталинград түбіндегі 
шайқаста, Днепр өткелінде, Москва мен 
Ленинград үшін болған ұрыстарда ерен 
ерліктер көрсетті. 

 Қазақ ел басына күн туғанда толарсақтан 
саз кешетін жауынгер халық. Ұлы Отан 
соғысының қатпарлары парақтарына үңіліп 
қарасақ, қазақтардың қанды қырғынға 
қаймықпай соғысқанына ашық көзіміз 
жетеді. Оған мысал айқас алаңдарында 
өшпес ерлік жасаған бес жүз қазақтың 
Кеңес Одағының батыры атағын алғанын 
айтсақ та жетеді ешкім де ұмытылмайды, 
ешнәрсе де ұмытылмақ емес.

Сол ардагер жауынгерлердің арасында, 
Отан қорғау жолында  ерлікпен соғысқа 
қатысып  туған жері, халқы үшін жанын 
беруге әзір екенін дәлелдеп көрсетіп үлкен 
мәртебеге ие болған ардагерлеріміздің 
қатарында  менің атам да бар еді. Жалпы  
айтсам өмір заңы ғой, атамды өз  көзіммен 
көру маған бұйырмапты. Бірақ та ол кісінің 

жасаған ерліктеріне қарап отырып, атамды 
мақтан тұтамын. Себебі қазіргі кезде ондай 
ерлік, батырлық жасау екінің қолынан келе 
бермейді.  Атамның өмір деректеріне көз 
жүгіртіп айтар болсам, Кәрібаев Мадғали 
Укибаевич қазанның он екінші жұлдызында, 
мың тоғыз жүз он сегізінші жылы дүние 
есігін ашады. (12.10.1918ж). Қарапайым 
жұмыс отбасынан шыққан атама  1939 
жылы әскерге шақыру қағазы келеді. Отан 
алдында борышын өтеуге сол жылы кетіп, 

асыға күткен үйге қайтар күні 
жақындай бастағанда әскерлерді 
үйлеріне қайтармай алып қалады. 
1941 жылы 7 қарашада «Қызыл 
алаңда» салтанатты шеруге 
қатысып, соғысқа жіберіледі. 
Соғыста жүріп басынан жарақат 
алады. Ал 1943 жылдың аяғында 
қасындағы жауынгермен бир-
ге барлауға шығады. Сол кезде 
неміс әскерлерінің қолына түсіп 
тұтқындалады.  Жастайынан 
аттарды жақсы көрген атамды 
немістер ат қараушы ретінде 
жұмысқа алады. Ал қасындағы 
жауынгер сол жерде қаза таба-
ды. 1945 жыл. Екі – үш  күн бойы  
тұтқынға түскен қазақтарға тамақ 
әкелінбеді. Адамдар аштықтан 
көз жұмуда. Темір торлы есікті 
ашу мақсатында аман қалған жа-
уынгерлер бар күш жігерін жи-

нап аяқтарымен есікті итеріп ақырында бұл 
қамауданда шығады.  Әлсізденген әскерлер 
тамақ іздеуге шығып, немістердің жоқ 
екенін, барлығы қашып үйлері бос қаңырап 
қалғанын көреді. Сол тұтқында қаза тапқан 
жауынгерлерді жер 
қойнауына көміп, 
Москваға жейін 
жаяу жол тар-
тады. Соғыстың 
аяқталғанына қатты 
қуанған қазақ 
әскерлері туған 
жерлеріне қайтуға 
асығады. Атам туған 
еліне оралып, туған 
жердің топырағын 
иіскеп бір жеңілдеп 
қалады. Сол жер-
де болашақ жарын, менің алтын әжемді  
кездестіріп, 1955 жылы отбасын құрады. 
Төрт баланың әкесі атанады. Бір ұл, үш 
қыз. Жеңістің аяқталғанына 40 жыл толу 
мерекесінде 1985 жылы 11 наурызда атама 
марапаттау қағаздарымен, ордендар беріліп 
марапатталады. 

 Міне, биыл  адамзат тарихындағы 
ең сұмдық соғыстың болып өткеніне 
70 жыл толды. Бірақ Ұлы Жеңістің 
ұмытылмайтыны сияқты, соғыс та 
ұмытылмастай ізін қалдырды. Жеңіс күні – 
бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. 
Жеңіс күні – абыройымыз бен даңқымыздың 
мерекесі. Табандылық пен ерлік, Отанға де-
ген сүйіспеншілік қатал соғыста Жеңіске 
жеткізді. 9 мамыр - бұл мереке ғана емес, 
бұл ауыр еңбек, бұл халықтың батырлығы. 
Бiздiң парызымыз - бұл күндi еске сақтау. 
Бiздiң ардагерлеріміз! Олар кемде-кем-
де қалды. Оларға лайықты кәрілікті 
қамтамасыз ету, оларға көмектесу керек.

Жеңіс
Қасиетті мен ауыр күн;
Халықтарды нығайтады, көмектеседі 

және бізге дейін жетеді;
Жеңіс – біздің ата – бабаларымыздың 

батырлығы;
Жетістік, салтанат, мейрам.
Жеңіс мерекесі – өскелең ұрпақтың  

бақыты үшін күрескен қастерлі күн!!!
 Ұлы жеңістің күнімен құтты болсын! 
Тарихымызда қалған бұл сұрапыл 

соғыстың кеселінен өткен ата апаларымыз 
аман болсын! 

Келешек еліміздің дархан даласы кең, 
аспаны ашық болсын! 

Жұдырықтай жұмылған, білектей 
біріккен кеңпейіл Қазақ елі жасасын!

Алимова Гүлім 
ҚарМУ студенті ҚЖ – 11 группасы

Ешкім де, ешнәрсе 
де ұмытылмақ емес!

АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚҰРМЕТ
Сәуір айының 23-25 жұлдыздары арасында Қарағанды қаласында  Ұлы Жеңістің  70 

жылдығына  орай ҰОС ардагерлері ағайынды Ускенбаевтарды еске түсіруге арналған  қазақ 
күресінен 1998-99ж.т.жасөспірімдер арасында Республикалық ашық турнир болып өтті. 
Турнирге облысымыздың аудан ,қалаларынан  басқа Тараз,Ақмола,Қостанай,Павлодар об-
лыстарынан және Ресей,Беларусь мемлекетерінен барлығы 125  жас палуандар келіп жа-
рыс көрігін қыздырды.Екі күнге созылған жарыс нәтижесінде ауданымыздың намысын 
қорғаған келесі палуандар жеңіс  тұғырынан көрінді.51 келі салмақта белдескен Ертаев 
Жаһангер (Топар к.)жеңімпаз атанса,осы салмақта Дүйсетай Мағди(Топар к.) жүлделі 
үшінші орынға қол жеткізді.Ал 57 келі салмақта  белдескен Шәріп Тлеуқабыл(Абай қ.) 
жеңімпаз атанса,Альмаханов Нұрбол(Абай қ.) күміс жүлдегер атанып ,Комков Олег(Абай 
қ.) қола жүлдеге қол жеткізді. Жеңімпаздармен жүлдегерлер жарыстың демеушілері 
дайындаған бағалы сыйлықтармен марапатталды.Спортшыларды жарысқа дайындаған 
бапкерлер Төлепберген Қанат және Иса Оралды жеңістерімен құттықтаймыз.

Иса Орал
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«Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге 
жарар ол», - деп ұлы ақынымыз, ағартушы, 
ойшыл, жазба әдебиетінің және әдеби тілдің 
негізін қалаушы Абай Құнанбаев бабамыз 
айтқандай, халқымызда ірі тұлғалардың 
бірі, әрі бірегейі – көрнекті қазақ жазушы-
сы, Қазақ ССР-і Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, Ұлы Отан соғысына белсенді 
қатысушылардың бірі – Бауыржан 
Момышұлы.

Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жам-
был облысының Жуалы ауданында туған. 
Ол даңқты генерал И.В. Панфиловтың 
қаруласы, әрі талантты шәкірті, гвардиялық 
атқыштар дивизиясының командирі, фа-
шист басқыншыларымен болған ұрыстара 
қаһармандық пен ерліктің, патриоттық 
парызға адалдықтың үлгілерін көрсеткен та-
маша халық жауынгері.

Бауыржан Момышұлы – өз тарихын 
өзі жазған, көбісін ыстық қанымен жазған, 
жеке басының өмірбаянын туған халқының 
өмірбаянына қоса жырлаған ғажайып 
ақындарымыздың бірі. Оның балалық шағы 
әрбір қазаққа, бүкіл оқырманға аян.

Қызыл Армияның қатардағы солда-
тынан даңқты командирлерінің айбынды 
және абыройлы деңгейіне жеткен Бауыр-
жан Момышұлы Ұлы Отан алдындағы 
азаматтық болмысын қалай қасиеттесе, өз 
дивизиясындағы жауынгерлерді де солай 
қасиеттеуге баулыды. Ұлы Москва түбінде 
өздері қансырап жүріп жауларын жайратқан 
даңқты батырлардың әйгілі ерліктері соған 
дәлел. Солардың көбі Бауыржан ұшырған 
сұңқарлар болатын. 

Ол жарық дүниеге тура, жарқырай 
қараған, шындықты сүйген, төңірегіне өз 
шұғыласымен жарық берген жан. Өйткені ол 
сүйікті халқының өлмес рухынан жаралған, 
туған жерінің заңғар таулары мен шалқар 
даласынан оқып, биіктік пен кеңдікке 
жетілген ерекше ер, алыстарға айқын 
көрінген құдіретті жалын. Тірлігінде – ақ 
аңызға айналған ұлы солдат, ұлы ақын. 

«Толарсақтан саз кешпей, ерлердің ісі 
бітер ме?...» - дегендей қазақтың даңқты 
ұлы, батыр қолбасшы – Момышұлы 
Бауыржанның тәрбиелік мәні бар өте 
құнды осы бір үзінділер біздің болашақ 
жастарымыздың, Отан қорғаушы 
азаматтарымыздың санасына сәуле түсіріп, 
ойында жүрсе...

• Өмірде адамның адамгершілік сезімін 
терең құрметтей білуге негізделген қатаң 
тәртіп болуға тиіс. 

Ерлікке тәрбиелеу: сенімді түрде 
шешімділік жасау кезіндегі сақтық – 
батырдың басты қасиеті. ойланбай көзсіз 
жасаған ерлік – батылдық емес, есерсоқтық 
және оны ерлік деп атауға келмейді.

• Парызды түсіну ар – ұят деп айтылады. 
Ар – жақсылық пен зұлымдықты, шындық 
пен жалғандықты, әділдік пен әділетсіздікті 
анықтайтын адамгершілік ұғымы. Ар – 
парыздың бақылаушысы, адам қызметін 
реттеп отырушы.

• Азаматтық міндеттен қашып, оны 
қорлық көру дені сау жігітке өте мін болады, 
адамгершілікке жатпайды, азаматтығыңа 
сын.

Бауыржан Момышұлы өмірде, ұрыста, 
соғыста адамға тән барлық қасиет – 
сезімдерді екі топқа бөледі. 

1. Жоғары сезімдер: Парыз, 
Адамгершілік, Ержүректілік, Ерлік, 
Батырлық, Қаһармандық.

2. Төменгі сезімдер: Опасыздық, 
Ұждансыздық, Үрей, Қорқыныш, Шошу 
және т.б. Бәрінің де негізі – жанды, саналы 
азамат.

Адамның моральдық – адамгершілік 
қасиеті рухани күш деген сөзбен 
анықталады. Рухани күштің негізгі қайнары 
мен қозғаушысы: Ақыл, Сезім, Ерік – Жігер. 
Адам қасиетінің осы үш элементін ұштауға 
бағытталған мақсатты жұмыс – тәрбиелеу 
ісінің ең басты нысанасы болып табылады. 

«Кей адамдар ұлттық рухты немесе 
ұлттық патриотизмді ұлтшылдықпен ша-
тастырып алады. Міндетті түрде ұғыну 
керек. Ұлттық рух тамаша қасиеттерге, 
не өз ұлтыңды тануға көмектеседі. Ал 
ұлттық мақтаныш сезімі дегеніміз – ұлттар 
достығының кепілі деуге болады.», - деп 
баға бере білген.

Өмірде Бауыржан Момышұлының 
қағидаларымен, ерлік жолдарын айта оты-
рып, төмендегі өсиетке балар, аса құнды, 
зор мәні бар мақалдарды да пайдалануға 
болады. 

• Ақ сүтін беріп, аялап өсірген, ананы 
қалай сүйсең, еліңді де солай сүю қасиетті 
борышың.

• Іргесі берік елді жау алмас,
Аузы бір елді дау алмас.
• Отан үшін отқа түс, күймейсің.
• Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді.
• Ел атағын ел сақтар,
Ел үмітін ер ақтар.
• «Бақаның бағынан, сұңқардың соры 

артық». 
«Жүзімізден жаз жайнатып» бұл аты 

аңызға айналған, ерлігіне елі сүйсінген 
ардақты азамат, даңқты командир, белгілі 
әскери жазушы Бауыржан Момышұлының 
панфиловшы гвардияшылар жайлы жазған 
поэмасының бір ғана жолы. Ол сұрапыл 
соғыс жылдарында ұрыстан қолы босаған 
сәттерде окоп ішінде, блиндажда көкейін 
тебіренткен ойларын қағаз бетіне түсірген.

Азаматтардың адамгершілік қасиеттерін 
тәрбиелеуде халықтың өткендегі соғыс 
тарихы және ұлттық дәстүрлердің ора-
сан зор маңызы бар екеніне өз тәжірибесі 
арқылы көз жеткізгенін атап көрсетеді. Өз 
қолжазбасының бір тарауын ол «Жігіттің 
жауынгерлік қасиеттерін тәрбиелейтін 
қазақ халқының ардақты дәстүрлері» деп 
атаған екен.

«Әдет пен әдеп», «Ұяда нені көрсең, 
ұшқанда соны алады», «Ұлың өссе, ұлы 
жақсымен, қызың өссе, қызы жақсымен ау-
ылдас болғын», «Тексізден тезек артық», 
«... Жаным – арымнан садаға», «Өлімнен 
ұят күшті», «Қоянды қамыс, ерді намыс 
өлтіреді». Одан әрі бұл мәтелдердің түп 
тамырын, арғы төркінін, мән – мазмұнын 
түсіндіреді. Оның ойынша әдептілік 
сана – сезімге және әдет – ғұрыпқа ана 
сүтімен бірге даруы тиіс. «Үлкенді сый-
лау, парызды орындау, абырой сақтау – ең 
қасиетті сезімдер ретінде сақталуы шарт». 
Қоғамдық тәртіпке, заңға мүтіксіз бағыну, 
адам қадірін бәрінен де жоғары қою оңды 
тағылым. Отанды, халықты, семьяны, адам-
ды, өміріңді сүю дегеніміз осылай аталса 
керек. Жақсы тәрбие алған адам – Отанға 
берілгендік, адалдық, тәртіптілік сияқты 
адами қасиеттедің негізіне ие болады.

Бауыржан Момышұлының барлық 
кітаптарының тақырыбы: ұрыс және 
ұрыстың технологиясы, адамның парасаты, 
ар – ожданы, намысы болып табылады.

Жастарды тәрбиелеуде патриоттық 
тәрбиенің мән маңызы – адам жанын бау-
рау, олардың бойындағы игі істерге деген 
құлшыныстарын ояту.

Мысалы: «Баукең айтқан еді» өсиет 
сөздерінен:

1. «Ел үшін аянба – ерлігіңе сын,
Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын.
2. Тәртіп тән үшін,
Ынтымақ – жан үшін керек.
Тәртіпке бас иген құл болмайды,
Тәртіпсіз – ер болмайды.
3. Елсіз ер бола ма?
Жұртсыз жігіт бола ма?
Ерлік – елдің қасиеті,
Жүректілік – жігіттің қасиеті.
4. Арсыздан айуан артық.
5. Намысты нанға сатпа.
6. Өмір үшін өлгенше күрес – көруге 

болады».
Ер Баукең нағыз халық батыры, ержүрек 

панфиловшы – жауынгер, көп ұлтты 
Отанымыздың жалынды патриоты ретінде 
өз есімін мәңгі өшпес даңққа бөледі, зор бе-
делге ие болды.

«Ер қадірін ел білер» деген емес пе?!
Бауыржан ағамыздың хас батыр екеніне 

өз бағасын көзі тірісінде – ақ беріп қойған 
болатын.

Халық батырының есімі біздің елімізде 
ғана емес, шет елдерді де шарлап кетті. Мы-
салы: Фидель Кастро – Куба мемлекетінің 
басшысының өзі батырдың «Москва үшін 
шайқас» атты кітабын оқып, шығармаға – 
Баукеңе үлкен баға берген.

Халық арманы мен жемісінің елеулі 
оқиғасы желтоқсанның 11 жұлдызы 1990 
жыл еді. Бұл – Батырдың биік жұлдыз 
алған күні. Осы күні: Кеңестер Одағының 
Жарлығымен – 1941 – 1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысына белсенді қатысып, неміс – фа-
шист басқыншыларына қарсы күресте ерлік 
көрсеткені үшін ерлігі мен қаһармандығы 
үшін: Момышұлы Бауыржанға – полков-
никке Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілсін»  деп бұрынғы Кеңестер Одағының 
Президенті                 М.С. Горбачев қол 
қойған жарлығы шықты.

«Сол күнді – Момышұлына Алтын 
жұлдыз берілу күнін халқы сарыла күтті.

Бұл халықтың мерекесі... Әділеттің 
мерейі кеш те болса, үстем шықты. Атам 
атақ үшін емес, Отаны үшін жаумен ая-
май күресті. Менің балалық еркеліктерімді 
дұрыс түсініп, аталық тілегімен жол сілтеп 
отыратын. Бұл бәрімізге ортақ той, зор 
қуаныш. Осынау жарты ғасыр кешігіп 
жеткен үлкен атақ – халқымыздың өңіріне 
қадалған жұлдыз дер едім» - деп немересі 
Ержан Момышұлы  да таза нәзік сезіммен  
тебіренді. Ал егеменді ел басшысы, Респу-
блика Президенті Н.Ә. Назарбаев былай 
баға береді:

«Баукең жұлдыз алған күн – халықтың 
бағы жанған күн» - деп.

«Ақын болу шарт емес, азамат болу 
міндетің» - деп Некрасов айтқандай, ата, 
әке өмірін жалғастырушы, ар, намыс туын 
биік, асқақ ұстар ұрпағы да бар екеніне 
сенімдіміз. «Хас батыр ұрпағы бардың ар-
маны жоқ» дегендей ұлы Бақытжан 10-нан 
астам кітап, 40-тан астам аударманың авто-
ры, келіні – Зейнеп Ахметованың тартымды 
естелік – шығармасы «Шуақты күндерді» 
оқымаған адам да жоқ сірә?!

Көз жұмғанша ел мүддесін ту ғып ұстап 
қасарған,

Ар мен намыс сөз болғанда өзіңнен кім 
аса алған!

Бір ғажабы: қан майданда көзсіз батыр 
атанып, 

Куәлігін жарты ғасыр кеш алған, - 
Сендей қайсар перзент туу – әр 

әйелген бас арман! – деп Мұхтар Шаханов 
жырлағандай, Сені дүниеге әкелген, аялаған 
анадан айналайын демеспісің?!

Өзінің «Қайран шешем» деген 
естелігінде Бауыржан Момышұлы бы-
лай дейді: «- Баланың бақыты сен екенсің 
ғой, асыл ана. Егер қайрат болса, жер 
бетіндегі бар қуанышты тек аналарға сый-
лар едім. Бірақ оның өтелмес, борыш екенін 
түсінем...». Міне, азамат, Отанын қорғар ер 
осындай болмас па?! 

Еліміздің ертеңі - болашақ ұрпаққа, жа-
стар жүрегіне ыстық жылы сезім ұялатар, 
адал адамгершілік қасиеттерді бойлары-
на сіңіру мына ағалар мен апалардың, 
үлкендердің, яғни біздердің міндетіміз емес 
пе?!

Сондай – ақ Бауыржан Момышұлының 
жыл санауға берген сипаттамасының да 
өзіндік ерекшелігі бар. Бұл жөнінде айтпай 
кетуге болмас деп ойлаймын. Мысалы, 

Тышқан жылы – тыныштық.
Сиыр жылы – сыйлық.
Барыс жылы – бірлік.
Қоян жылы – қамбалы.
Ұлу жылы – үлгілі.
Жылан жылы – жайлы.
Жылқы жылы – жұтсыз.
Қой жылы құтты.
Мешін жылы – мейірімді.
Тауық жылы – табысты. 
Ит жылы – игілік.
Доңыз жылы – дүниелі – дегендей осы 

жылымыз Қой жылы емес пе?!
Қой жылында хас батыр Бауыр-

жан бабамыздың жыл санауға берген 
мінездемесіндей әр істе де, әр бастамада 
жақсылар қатарынан көрініп, еліміздің 
іргесі аман болып, жерімізге құт – береке 
тілеймін ағайын.

«Батыры бар ел сағын сындырмайды,
Суық жүзін біз жаққа күн бұрмайды.
Қорғап өткен намысын Бауыржанын,
Туған халқы жырламай, кім жыр-

лайды...» деп ақынымыз Тұманбай 
Молдағалиев айтқандай Отанын, халықты, 
отбасын, адамды, өмірді сүю дегеніміз осы-
лай аталса керек.

Бибігүл Сәдуқызы Даулбаева,
мемлекеттік тілдің жанашыры

Абай қаласы

МҮГЕДЕК-МҰҢ
Мен суреттен көрдім бір қарт солдатты,
Бір көз соқыр, бір қолы жоқ, балдақты.
Сұхбаттассам, сезімдерім шарпысып,
Қысқа ғана естелігін жолдапты:

- «Ол жақта айбат берілді, сөздің 
орнына.
Ол жақтан түнек бұйырды көздің 
орынына
 
Ол жақта қанша қол қалды қан 
сорғалаған,
Арлан қасқырды сойылмен қансонарда 
алған.

Ол жақта ерлік берілді аяр орнына,
Ол жақта балдақ берілді аяқ орнына,

Әй, балам-ай, сенбе мейлі, мойында,
Сол сұрапыл естен кетпес ойымда.
Қаншама аруақ  дұға күтіп жүр әлі,
Волоколам тас жолының бойында...

Қазақ  жайлы айта бергім келмейді,
«Мәскеу бірақ көз жасыңа сенбейді...»

Руслан Нұрбай

Сандықты сәндеп сүйекпен,
Жоқтан бар жасап, сыйласып.
Даласын дархан күй еткен,
Ешкінің шегін ширатып.

Күмісті шақша мүйізден.
Тай-тұяқтан да үн шыққан. 
Табиғаттан да күй іздеп, 
Қурайдан әуез сыңсытқан.

Қылменен қобыз тірілтіп,
Жынменен шайтан үркіткен.
Құрт, сүзбе, анау ірімшік,
Айырған майын іркіттен.

Ал қазір қалқам не білдің.
Бар ма екен сонау жұртта арман.
Ақтығы деп бұл көңілдің,
Шашудың басы құрт болған.

Зар-заманаға бас құрбан,
Зердесін елдің ашам деп.
Алты малтасын ас қылған,
Арысың еді Махамбет.

Қағбаға барған ұлтым деп,
Төксе екен Аллам шапағын.
Шалабын ішіп, құртын жеп,

Шаршамай жеткен Шәкәрім.

Ленинградтағы ылаңда,
Ұшақтар ұшқан ақ түнде,
Аштықтан елге бұралған
Аспаннан ақ құрт шаштым де.

Сұрапыл соғыс, сұр шақта,
Питерге жеткен жыр-ән көп.
Қазақтың құрты құрсақта,
Жамбылдың жыры ұран боп.

Сауданың бүгін нарқы иді.
Байлық деп шулап бар әлем.
Әлжуаз балаң шартиды,
Балмұздақ, кока-коламен.

Тамақ та нәрсіз, жалған тон.
Өнер деп соны түсіне,
Ақтауы қиын болған соң, 
Жасанды ана сүті де.

Көңілге бүгін жаз қонып,
Жеңілдеп қалдым сыр ашып.
Достармен тұрмыз мәз болып,
Бір түйір құртпен сыра ішіп…

Руслан Нұрбай

ҚҰРТ
      «1942-жылы Ленинград қоршауында Кеңес одағының ұшақтары қала 

тұрғындарына құрт шашып аштықтан құтқарыпты» газеттен.

ПОЭЗИЯ. ПОЭЗИЯ. ПОЭЗИЯ.

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ
Жүргенде әр пенденің жүзі жанып,
Орнығып еш уайымсыз төрге барып.
Таңғы бес. Германия соғыс ашты,
Қаланы талқандаумен бұзып-жарып.

Соғысқа дұшпан алғаш қадам басты,
Бүкіл елді аламын деп аузын ашты.
Арпалысқан жазықсыз көп әскердің,
Қаны ағып бір-бірінің араласты.

Дұшпанның болғанменен сөзі мықты,
Оның да көп әскері көз жұмыпты.
Ойда жоқта басталған қанды соғыс,
Осылайша бес жылға созылыпты.

Мықты болып жауменен таласа алған,
Болды кейдір анаға баласы арман.
Келіншектер зар жылап жесір қалып,
Жас сәбидің жүрегіне жара салған.

Әлия, Мәншүк көрсетіп ептілігін,
Қайтпайтын алғанынан беттілігін.
Осындай көп батырдың арқасында,
Жеңісіміз жетпіске жетті бүгін!

Жібек Айдынбекова,
Абай ауданының жұмыспен қамту 

орталығының еңбеккері

ЕР БАУКЕҢНІҢ ТАҒЫЛЫМДАРЫ
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Я, Абылгазин Джумабек Латыпович, 
хочу рассказать о своих родителях. Отец 
мой Латып Абылгазин был участником Ве-
ликой Отечественной войны, а мама Май-
муна Сапаркызы – труженица тыла и мать-
героиня.

Отец мой родился в 1915 году в 
с.Дубовка Карагандинской области. Окон-
чив школу, выбрал профессию ветерина-
ра,  несколько лет работал старшим фель-
дшером. В тяжелые 30-е годы работал на 
шахте. Когда началась война, в марте 1942 
года отца призвали в армию. Он участвовал 
в оборонительных боях под Сталинградом 
с осени 1942 по февраль 1943 года. В 1943 
году сопровождал технику с продуктами и 
боеприпасами в осажденный Ленинград че-
рез озеро Ладога.  В конце 1943 и начале 
1944 года участвовал в прорыве блокады го-
рода на Неве. В 1944 году вместе с другими 
советскими солдатами освобождал Укра-
ину. В августе 1945 года став инвалидом, 
вернулся с войны (в бою он потерял правую 
руку). Мой отец был храбрым защитником 
Отечества. Он награжден орденами «Боевая 
слава», «Красная звезда», медалями «За от-
вагу» и другими юбилейными медалями.

Из рассказа отца и из писем, которые 
приходили с фронта, я хочу рассказать об 
одном эпизоде. В одной из атак советские 
войска шли в наступление. Это было в апре-
ле 1945 года, отец в этот момент был в со-
ставе второго Украинского фронта в звании 
старшего сержанта, командиром разведро-
ты. Наша рота захватила мост через реку. 
Фашисты не смирились с потерей такого 
стратегического объекта и стали подтяги-
вать дополнительные силы для того, чтобы 
захватить мост. Связь прервалась и отца 
отправили на другой берег реки для нала-
живания связи и вызова подкрепления. Вода 
была ледяная. Где вплавь, где переправами 
ему это удалось. Однако фашисты заме-
тили его и стали стрелять. Пули свистели 
над головой и попадали в крепление моста. 
Наши войска, находившиеся на другом бе-
регу, отбили атаку неприятеля. На другом 

берегу под мостом оставались наши солда-
ты. Неожиданно в небе появился вражеский 
самолет и начал бомбить мост. От разрыва 
бомб не успевшие укрыться солдаты погиб-
ли. Отец в том бою потерял руку. На зем-
ле образовалась яма. Теряя сознание, отец 
двигался к своим, а вокруг были тела по-
гибших воинов. Увидев раненого отца, от-
везли в госпиталь. Это было в Венгрии, за-
тем увезли его в Румынию и потом в СССР. 
Так закончилась война для моего отца. Уже 
в госпитале узнал о том, что освободили 
Венгрию. Особо отличился наш батальон. 
Фронтовые друзья рассказали отцу, что за 
фашистским самолетом погнались 2 наших 
ястребка. Уничтожив его,  они  облегчили 
наступление.  

Еще до начала войны отец создал семью. 
В мае 1942 года моя мама Маймуна родила 
дочь. Вернувшись домой, Латып работал 
на разных должностях, по профсоюзной ли-
нии. Руководил животноводческой фермой. 
Умер мой отец в сентябре 1968 года. До сих 
пор помню то, что на похоронах отца было 
много фронтовиков. Среди них был и ко-
мандир роты. Он рассказал о том, что Ла-
тып всегда был в гуще событий, храбро сра-
жался и с честью выполнял боевые задачи.

Мои родители жили в мире и согласии 
и воспитали 9 детей. Моя мама тоже имеет 
много наград. Во время войны она ковала 
Победу в тылу, шила фуфайки, рукавицы, 
ватники, шапки. Все для фронта – все для 
Победы! Награждена знаками «Материн-
ская Слава» всех трех степеней.

Мама умерла в 2004 году, она до самой 
смерти не расставалась с любимым заня-
тием и шила для всех одежду. Мастерицу, 
изготавливающую замысловатые нацио-
нальные узоры, знали  во многих города 
Казахстана. У родителей 32 внука, 52 прав-
нука. Наш большой род продолжается. И 
все мальчишки хотят быть похожи на моего 
отца, а девочки на мою маму.

Абылгазин Джумабек Латыпович,
Село Кулаайгыр

МОИ РОДИТЕЛИ - 
ГЕРОИ

В эти майские весенние дни, когда ожи-
вает природа, мы остро ощущаем,  как пре-
красна жизнь. Как дорога она нам! И по-
нимаем, что за все, что мы имеем – жизнь, 
праздники в нашей жизни, радость, - мы 
обязаны всем тем, кто воевал, погибал, вы-
живал в тех страшных условиях, когда каза-
лось, что невозможно было выжить. 

70 лет прошло с той Великой победы, 
которую одержали наши деды и прадеды, 
защищая от фашист-
ских оккупантов нашу 
землю. Этому незабы-
ваемому событию было 
посвящено открытое 
общешкольное меро-
приятие, организован-
ное учителем русского 
языка и литературы 
вечерней школы города 
Абай Мелковой Ниной 
Георгиевной, которое 
открылось исполнением 
главной песни Великой 
Отечественной войны 
«Священная война». В 
своем вступительном 
слове Нина Георгиевна 
сказала: «Это не толь-
ко большой праздник, 
но и день Памяти. Мы 
вспоминаем о тех 27-ми 
миллионах советских 
людей разных нацио-
нальностей, которые 
отдали свои жизни за наше счастливое бу-
дущее, за мир на земле.  4 года войны. 1418 
дней беспримерного народного подвига. 
1418 дней крови и смертей, боли и горечи 
утрат, гибели лучших людей. Учитель вме-
сте с ведущими праздника Бадан Оксаной 
и Супьевой Ниной напоминают об основ-
ных этапах Великой Отечественной войны, 
о знаменитых битвах, которые в конечном 
счете привели к победе. 

В сентябре 1941 года враг подошел к сто-
лице. Лучшие сыны ценой великих жертв, 
ценой тысяч жизней отстояли Москву, от-
бросили фашистские полчища от любимого 
города. Среди них военная летчица-казашка 
Хиуаз Доспанова, которая совершила более 
300 боевых вылетов и уничтожила большое 
количество фашистов. Отважная летчица 
награждена орденами и медалями, ее имя 
вместе с именами Алии Молдагуловой, 
Маншук Маметовой упоминается среди 
славных сынов и дочерей Казахстана. Под-
виг женщины-воина воспет поэтами. Звучат 
стихи о Маншук Маметовой, Алии Молда-
гуловой в исполнении учащихся 10-11 клас-

70-ти-летию Великой 
Победы посвящается…

сов Гурьяновой Александры, Головачевой 
Ангелины, Скибко Александра, Есмагамбе-
това Олжаса, Бородина Сергея.

Минута молчания – самая тихая минута 
праздника. И самая грустная, и самая гор-
дая. 

Прошла война
Прошла беда
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.
В заключении звучит песня «День По-

беды», на фоне которой по особенному вос-
принимаются слова поэта С. Баруздина: 
«Войну мы вспомним не за тем, чтоб лиш-
ний раз победой похвалиться, мы просто по-
вторяем вся и всем: подобному не должно 
повториться!».

Никогда и никто не забудет героев Вели-
кой Отечественной войны, не забудет, какой 
ценой досталась Победа, как не забываем 
имена тех,  кто отдал жизни ради нее. Войну 
нельзя забывать, мы  будем  всегда помнить 
имена тех, кто принес Победу.

Этот праздник оставил незабываемые 
впечатления у учащихся. У многих из них 
наворачивались слезы на глазах.  Делясь 
своими мыслями Оксана сказала:  «Я не 
хочу, чтобы когда-нибудь все эти ужасы ис-
пытали мои будущие дети. Ненавижу войну. 
Пусть всегда будет мир на земле!».

Н. Касенова,
Зам. директора по УВР вечерней школы 

г. Абай                             

На звонкий звук баяна, на котором играл 
юный виртуоз Марк Фицек, прохожие обо-
рачивались и с любопытством смотрели на 
взрослых и детей. Еще не дойдя до квартир 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
музыканты прямо во дворе старательно 
исполняли мелодии военных лет. Впере-
ди участников патриотической акции шел 
председатель союза воинов-интернациона-
листов Абайского района Юрий Родин, ко-
торый держал флаг с надписью «Ветераны 
Афганистана». Именно по его инициативе 
было принято решение поздравить героев с  
наступающим Днем Победы. Благородный 
порыв воина-интернационалиста поддер-
жали председатель профсоюзного комитета 

шахты «Абайская» Сергей Сивков, началь-
ник районного отдела по делам обороны, 
подполковник Ардак Нурсеитов, а также 
воспитанники детской музыкальной школы 
г.Абай Марк Фицек и Анастасия Ломова. 

Первым участники акции посетили го-
степриимный дом ветерана войны Василия 
Шапурина. Несмотря на нелегкую судь-
бу дедушка всегда в хорошем настроении.  
Василий Иванович участвовал в боях под 
Харьковом. Был в плену. В мирное время ра-
ботал на шахте и неоднократно за трудовые 
успехи награждался почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Награжден 
медалью «Ветеран труда» и многочисленны-
ми юбилейными медалями. Поздравив вете-
рана с наступающим праздником победы, 
начальник районного отдела по делам обо-
роны, подполковник Ардак Нурсеитов вру-
чил ему серебрянную монету в честь 70-ле-
тия Великой Победы и фронтовую фляжку. 
От имени воинов-интернационалистов 

Из поколения 
победителей

Юрий Родин вручил седовласому герою 
теплое одеяло. Председатель профсоюзного 
комитета шахты «Абайская» Сергей Сив-
ков рассказал о том, что ветераны войны, 
закрепленные за Угольным департаментом 
АО «Арселор Миттал Темиртау», получат 
денежное вознаграждение и знак «Почетный 
работник угольной промышленности». Ус-
лышав напевы знаменитой «Катюши», ве-
терана настолько захватили эмоции, что он 
вместе с дочерью пустился в пляс.

Со слезами на глазах встретил гостей ве-
теран Великой Отечественной войны Иван 
Денисюк. Настолько тронули его искренние 
слова председателя союза воинов-интерна-
ционалистов Юрия Родина, подполковника 

Ардака Нурсеитова и председателя профсо-
юзного комитета шахты «Абайская» Сергея 
Сивкова. Они пожелали ветерану крепкого 
здоровья, семейного благополучия и сча-
стья. Юные музыканты Марк Фицек и Ана-
стасия Ломова исполнили несколько музы-
кальных композиций. Ивана Трофимовича 
призвали на фронт в 1943 году, был  пехо-
тинцем. Герой участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Поль-
ши. Воевал в Германии. В мирное время 
Иван Денисюк строил шахты, а затем много 
лет проработал горняком. Ветеран награж-
ден медалями «60 лет освобождения Укра-
ины  от фашистских захватчиков», «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», 
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «60 
лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «70 лет 
Вооружённых сил СССР», «10-летие Аста-
ны» и др.

К.БЛЯЛОВ

Естен кетпес ерлігің!
Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың бо-

лып өткеніне 70 жыл толды. Бірақ Ұлы Жеңістің 
ұмытылмайтыны сияқты, соғыс та ұмытылмастай 
ізін қалдырды. Жеңіс күні – бұл сан мыңдаған 
ұрпақ үшін ортақ мереке.  Біздің аталарымыз бен 
әкелеріміздің батырлықтары мен жанқиярлықтары, 
олардың өз Отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері 
Қазақстанның бүгінгі жауынгерлері үшін мақтан 
тұтарлық үлгі ғана емес, бұл – бірнеше ұрпақты 
байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен 
ұлттық қайта өрлеуінің жоғары адамгершілік негізі. 
Сол бір сұрапыл жылдары Қазақ халқы өзінің От-
анына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық 
мақтанышын дәлелдеді. 500-ден аса жерлестеріміз, 
оның ішінде 96 Қазақ Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Олар: Бауыржан Момышұлы, 
Талғат Бегельдинов, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және тағы да басқа аталары-
мыз бен апаларымыз. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауырына 
аналық мейірімімен тартушы, майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші үлкен 
арсеналға айналды.

9 мамыр - бұл мереке ғана емес, бұл ауыр еңбек, бұл халықтың батырлығы. Бiздiң пары-
зымыз - бұл күндi еске сақтау. Тарихымызда қалған бұл сұрапыл соғыстың кеселінен өткен 
ата апаларымыз аман болсын! Келешек еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын! 
Жұдырықтай жұмылған, білектей біріккен кеңпейіл Қазақ елі жасасын! Ешқашанда жауын-
гер ерлігі мен жеңісті еңбегімен соққан еңбекшінің ерен ерліктері ұмытылмайды.  

Г.Б.Дюсембаева 
Абай ауданы Әділет басқармасының консультант-тіркеушісі

В честь празднования 1 мая – Дня Единства народа Казахстана в поселке Топар на 
площади ДК «Энергетик» было организовано праздничное шествие коллективов органи-
заций и предприятий поселка, в ходе которого было предусмотрено чествование участ-
ников ВОВ в рамках празднования 70-летия Победы, а также ветеранов труда – предста-
вителей от всех сфер, заслуженных работников коллективов, демонстрация достижений 
в различных отраслях и творческих номеров от каждого коллектива. 

Шествующие колоны с участниками парада были украшены цветными флагами, воз-
душными шарами и транспарантами. В поселке царила атмосфера праздника и веселья.

После окончанию шествия для жителей поселка прошел праздничный концерт и 
спортивные соревнования по мини-футболу и street workout, а так же для развлечения 
младшего поколения на площади был установлен детский батуд и праздничная торговля.

Соб.корр.
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В честь празднования 20-летия Ассам-
блеи народа Казахстана глава района вру-
чил юбилейные медали депутату областно-
го маслихата Александру Шимпф, акиму 
Коксунского сельского округа Галине Жу-

равицкой, руководителю сла-
вянского этнокультурного 
объединения «Родники» Со-
фии Волощук. За вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие региона и укрепление 
межнациональной дружбы 
Благодарственными письма-
ми акима Абайского райо-
на и памятными подарками 
были награждены руководи-
тель славянского этнокуль-
турного объединения «Руса-
лица» Любовь Стрельцова и 
руководитель украинского 
этнокультурного объедине-
ния «Хвилинка» Ирина Сер-
геева (стоит отметить, что 
данные объединения в этом 
году стали обладателями грантов акима 
Карагандинской области), а также руко-
водитель русского этнокультурного объ-

  ПРАЗДНИК МЫ ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ(Продолжение. Начало  на 1 стр.)

единения «Сударушки» Татьяна Осипова, 
руководитель татаро-башкирского этно-
культурного объединения «Ляйсен» Диля-
ра Сайфуллина, руководитель славянского 
этнокультурного объединения «Родники» 

София Волощук. 
Гармонично праздничное мероприятие 

продолжило театрализованное представле-

ние, в котором приняло участие более 400 
человек. В нем приняли участие представи-
тели этнокультурных объединений, моло-
дежь  и маленькие артисты.  Ребята пред-
ставили интересный флеш-моб, основой 

которого явилось единство, толерантность 
и согласие между всеми этносами страны. 
Под веселую песенку маленькие артисты ис-

полнили хореографи-
ческую композицию 
«Мы дружбой силь-
ны».   В самый торже-
ственный момент на 

середину площади вышли 
юноши и девушки, одетые 
в различные национальные 
костюмы,  внесли символ 
дружбы - шанырак. Под 
аплодисменты зрителей в 
небо запустили вымпел с 
логотипом 20-летия Ассам-
блеи народа Казахстана.  

А какой же праздник 
обходится без националь-
ных блюд? В этноауле 
абайцев угощали бауырса-
ками, пловом, блинами и 
шашлыком. Праздничная 
программа завершилась 
концертом. Весело и инте-
ресно встретили Первомай 

в поселках и сельских округах Абайского 
района.

Кайрат БЛЯЛОВ


