
38
Сенбі, 

26 қыркүйек 2015 ж.
Суббота, 

26 сентября 2015 г.

№
4091(    (    

ДЕНЬ ОБНОВЛЕНИЯ И 
МИЛОСЕРДИЯ

День духовного обновле-
ния, единения и милосердия, 
день священного праздника 
Курбан айт в Абае начался 
согласно доброй традиции в 
районной мечети, где право-

верных мусульман поздравил 
аким Абайского района Серик 
Шайдаров. 

 - От всей души желаю всем 
счастья, здоровья и благополу-
чия! Пусть этот светлый празд-
ник поможет нам сохранить 
душевную чистоту, прибавит 
сил, принесет успех и напол-
нит сердца радостью и умиро-
творением! – сказал Серик Жа-
манкулович

Праздничное мероприятие 
продолжилось на площади 
районного ДК. Для жителей и 
гостей города местные власти 

организовали ярмарку сель-
скохозяйственной и бакалей-
ной продукции, на которой по 
ценам ниже рыночных про-

давались - 12 тонн овощей, 10 
тонн картофеля, фрукты, мед, 
рыба, колбасная и молочная 
продукция.  Свою продукцию 
привезли аграрии Коксунско-
го, Мичуринского и Караган-
динского сельских округов. 

Большим спросом пользова-
лись овощи ТОО «Топарские 
теплицы». В том, что подобные 
ярмарки остаются неизменно 
популярными среди горожан, 
убедился аким Абайского рай-

она С.Ж.Шайдаров, он 
внимательно осмотрел 
торговые прилавки, ин-

тере со -
вался у 
аграриев 
как идет 
т о р -
г о в л я . 
К р о м е 
сельхоз-
п р о и з -
в о д и -
телей в 
ярмарке 
приняли 
участие 
предста-
в и т е л и 

малого и среднего биз-
неса Абайского района. 
Покупатели с удоволь-
ствием становились в 

очереди и пополняли захва-
ченные из дома мешки, сетки 
и пакеты сельхозпродуктами. 
Некоторые особо практичные 
захватили с собой мини-тележ-
ки. 

- Сейчас продукты доро-

жают. А здесь цены намного 
ниже рыночных. Продуктами 
запаслись, насколько позволя-
ют наши кошельки. Огромное 
спасибо организаторам ярмар-
ки, - сказала жительница горо-
да Абай Сагыныш Абишева.-
Ждем   традиционные ярмарки 
«Ауыл Береке».   

Интересную концертную 
программу подготовили арти-
сты районного культурно-до-
сугового центра, националь-
ные культурные центры и 
самодеятельные коллективы 
района. В этот священный 
день абайцы желали друг дру-
гу счастья, здоровья, мирного 
неба над головой. Жителей 
бесплатно угощали вкусным и 
ароматным пловом и баурсака-
ми. Малообеспеченные граж-
дане получили помощь в виде 
продуктовых наборов. Для 40 
нуждающихся семей крестьяне 
выделили 10 мешков картофе-

ля, 10 мешков   овощей, 5 ящи-
ков огурцов. 

В честь священного празд-
ника Курбан Айт сотрудники 
Центра по делам молодежи ор-
ганизовали флеш-моб «Ислам 
- мирная религия». 

Здесь же на площади рай-
онного ДК прошли соревнова-
ния по перетягиванию каната, 
аркан-тарту. В соревновании 
по аркан-тарту первое место 
завоевал Ержан Тохсанов, 
втрое место у Амира  Абима-
нова и почетное третье место 
досталось Бейбуту Тыныбае-
ву.  В спортивном зале ДЮСШ 
Абайского района прошли со-
ревнования по казакша-курес. 

К.БЛЯЛОВ

Әрбір мұсылман Аллах 
разылығы үшін мүмкіндігі бол-
са құрбан шалады, мал сояды 
(жылқы малынан басқасын). 
Аллаһның бұйыруы бойын-
ша бірінші құрбандық Ибра-
гим Пайғамбардың сүйікті 
баласы – Исмаил болуы ке-
рек болды. Не әкесі, не бала-
сы қарсы болған жоқ. Аллаһ 
әкесі мен баласының өзіне 

берілгендігіне көз жеткізіп, 
оларды құрбандыққа шалған 
жұмақтан аспан түстес көк 
қошқарды түсіріп, оларға 
мейірім түсірді. Содан бері 
дәстүр жалғасын табуда. Оны 
орындау – әрбір мұсылманның 
міндеті. Құрбандыққа қой, 
ешкі, сиыр және түйе малын 
шалады. Басқа жануарлар 
қолданылмайды. Ауру, соқыр 
мал құрбандыққа шалын-
байды. Мұсылмандар үшін 
Құрбан айттың бірінші күні 
маңызды болып саналады. Бұл 
күні мешіттерде айт намазы 
оқылады. Айттың осы бірінші 
күнінде адамдар бір-бірін 
құттықтап, бір-бірінің үйінен 
дастарқаннан дәм татады, бұл 
күні әр мұсылманның үйінде 
дастарқан жайылады. 

Абай ауданының мұсылман 
тұрғындары бұл күні таңғы 
азаннан мешіт  маңына 
жиналды. Жүрекжарды 
дұғаларымен жеткен жамағат 

Құлшылығымызды 
жеткізіп, 

құндылығымызды 
арттыр - Құрбан айт!

алдында аудандық орталық 
мешіттің наиб имамы Жасұлан 
Манапұлының кіріспе сөзінен 
кейін, аудан басшысы Серік 
Жаманқұлұлы жұртшылықты 
діни мерекемен құттықтады.
Елдің тыныштығы мен жердің 
ырысын игерген игіліктер- 
адамгершілік, бірлік пен 
ынтымақтың еншісінде. 

«Адамзаттың бәрін 

сүй, бауырым!-деп»- Абай 
айтқандай тұрақтылықтың 
негізі достық ниетте болса ке-
рек. Таңғы  сағат 7.40 мүһмін 
жұртшылық аудан әкімімімен 
бірге сапқа тұрып, айт нама-
зын оқыды. Бірлігімен дұға 
бағыштап, бет сыйпаған 
көпшілік бір-бірін құттықтап 
сыртқа беттеді. Аудандық 
орталық мешіттің жанында  
құрбандық малын саудалаған 
жерлес қожалықтардың  
көліктері орналасыпты. 
Оншақты тіркемеге тиелген 
мал биылғы мол ылғалдың 
есебінен қоңды көрінеді. 
Бағасы да тұрғындар тілегіне 
сай 25-35 мың теңге көлемінде. 
Шалынған малдың еті  жағдайы 
төмен Абай қаласында тұратын  
41 отбасындағы адам басына ет 
таратылды. Келуге мүмкіндігі 
жоқ мүгедек жандарға үйлеріне 
жеткізіп берді. 

Р. Нұрбай

25 қыркүйек күні музыкалық мектепте Абай қаласы, Қарағанды, 
Мичурин ауылдық округтері және Қарабас кенті әкім лауазымы-
на үміткерлердің бағдарламасы таныстырылды. Оған аудандық 
мәслихаттың хатшысы Б.А.Цай және депутаттар қатысып, Абай 
аудандық аймақтық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары 
Ә.К.Сейілов ашып, жүргізді. Үміткерлер өздерінің өмірбаяндары 
мен сайлауалды бағдарламаларымен таныстырды. Үміткерлерге 
депутаттар сұрақтар қойып, жауап қайтарылды. 

Мәслихат депутаттары алдағы уақытта жасырын дауыс беру 
арқылы аталған аймақтардың әкімін анықтайтын болады. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Үміткерлермен кездесу
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 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С ТЕПЛОМ, 
ВОДОЙ И СВЕТОМ

19 сентября аким района С.Ж.Шайдаров с рабочим визитом посетил п.Топар. Он встре-
тился с руководством ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи», ознакомился с тепловой системой 
многоэтажного дома по улице Н.Абдирова и проконтролировал ход строительства детской 
площадки в одном из дворов поселка.

Рабочая поездка главы рай-
она началась с посещения базы 
ЦТВЭС ГРЭС ТОО «Казахмыс 
Энерджи». Напомним читате-
лям, что данное предприятие 
являющееся цехом электро-
станции осуществляет деятель-
ность по распределению теп-
ло-водо-электроснабжения 
населенного пункта. Директор 
ГРЭС ТОО «Казахмыс Энер-
джи» В.И.Черепанов и началь-

ник ЦТВЭС О.А.Мерцанов по-
казали Серику Жаманкуловичу 
мастерские по отопительной 
системе, электричеству, водо-
снабжению, канализации. Од-
ним из стабильных условий 
деятельности любого комму-
нального предприятия являет-
ся прежде всего наличие спе-
циализированной техники, вот 
и акима района интересовала 
оснащенность автопарка цеха. 
В специальных отапливаемых 
гаражах стояли трактора, экс-
каваторы, передвижные сва-
рочные аппараты и др. Сто-
ит отметить, что данный цех 
имеет собственное кассовое 
обслуживание, четко распреде-
лены финансовые отношения 
не только с электростанцией, 
но и другими коммунальны-

ми предприятиями. В беседе с 
руководителями предприятия 
аким района спросил, какова 
численность рабочих в цеху, 
сколько составляет тариф на 
коммунальные услуги и когда 
производился капитальный ре-
монт тепловых сетей. Началь-
ник ЦТВЭС О.А.Мерцанов 
пояснил, что на предприятии 
трудятся более 100 человек, 
все получают стабильную за-
работную плату,  износ квар-
тальных сетей достигает 50%. 
Выяснив в процессе разговора 
тот факт, что в поселке нет КСК 
и кондоминиумов, аким райо-
на призвал заместителя акима 
п.Топар Н.С.Кенжебаева обра-
тить на данный момент особое 
внимание. Определенные не-
удобства при взаимоотноше-
нии с жителями возникают и 
у ЦТВЭС. Также глава района 
посоветовал как коммуналь-

щикам, так и местному акима-
ту работать в правовом поле и 
работать на перспективу. Осо-
бенно это касалось вопроса 
передачи коммунальных сетей, 
электросетей в доверительное 
управление и оформлению не-
обходимых документов.  Ру-
ководителю районного отде-
ла ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Д.Ж. 
Сулейменову было поручено  
отработать данный вопрос. 

Помимо рас-
пределения 
тепла, водо-
снабжения 
рабочие цеха 
осуществля-
ют уборку 
ТБО, одна-
ко этот сег-
мент  рын-
ка пока не 
рентабелен, 
в отличие 

от услуги на обслуживание 
канализации. В ближайшее 
время здесь 
п р е д с т о и т 
п е р е с м от р 
т а р и ф н о й 
п о л и т и к и , 
но пока об 
этом еще 
г о в о р и т ь 
рано. Воз-
вращаясь к 
теме подго-
товки к ото-
пительному 
сезону, аки-
му района 
рассказали, 
что на круглосуточной осно-
ве на предприятиях работа-
ют диспетчеры, а также дей-
ствуют аварийные бригады. 

Опытные специалисты по-
могают жильцам устранить 
неполадки. Отдельная тема 
разговора – это общедомовые 
тепловые счетчики. Вместе с 
коммунальщиками, представи-

телями поселкового акимата 
Серик Жаманкулович обсудил 
проблему отсутствия КСК и 
возможность создания орга-
низации, которая выполняла 
бы функции управляющей 
организации и служившей по-

средником между жильцами и 
предприятиями.

В многоэтажном доме по 
улице Н.Абдирова, спустив-
шись в подвальное помещение, 
аким осмотрел тепловой узел и 
ознакомился с работой обще-
домового теплового счетчика. 
Старшая по дому поведала о 
том, что в ее квартире уста-
новлены температурные регу-
ляторы и в определенные дни 
они даже вынуждены отклю-
чать батареи от тепла. Серик 
Шайдаров отметил, что при 
наличии КСК в доме за тепло-
вым балансом наблюдали бы 
слесари и тепловая энергия ис-
пользовалась более рациональ-
но. Неясно как распределяется 
оплата за тепло в доме между 
жильцами. Олег Анатольевич 
рассказал о том, как работает 
прибор; счетчик считает объем 
воды и разницу между подачей 
и обраткой. Подробно акиму 
района рассказали как про-

водится опрессовка. Сначала 
промываются все магистраль-
ные сети главного теплоис-
точника, а затем каждый дом 
отдельно.

В этот же день Серик Жа-
манкулович проконтролировал 
укладку брусчатки в районе 
Дома культуры. Проезжая по 
улицам населенного пункта, 
аким обратил внимание своих 
подчиненных на неудовлетво-
рительное санитарное состоя-
ние некоторых улиц (особенно 
на густые заросли в районе 
суда), дав поручение провести 
осенние субботники он при-
звал, не ожидая финансов на 
саночистку (учитывая всеобъ-
емлющую экономию) самосто-
ятельно бороться с мусором и 
путем идеологической работы 
повлиять на сознание граж-
дан. В парке имени Мичурина 
осматривая многофункцио-
нальный спортивный корт, по-
строенный 3 года назад, глава 
района сделал замечание по 
поводу некачественного по-

крытия спортивного объекта. 
Завершающим пунктом в ра-
бочей программе стал осмотр 
строящейся детской площад-
ки во дворе по улице Бульвар 
Мира,13.

Кайрат БЛЯЛОВ

Қыркүйектің 23 күні аудандық 
«Нұр Отан» партиясы филиа-
лы ғимаратында ЮНИСЕФ ба-
лалар қорының кеңесіші Дамир 
Қожамбаевпен кездесу өтті. Бұл 
шара «Қала,балаға қол созады» де-
ген атаумен жер-жерде өтіп жатқан 
мағыналы мақсаттың мүддесінде. 
Бұл бастама 2008 жылдан бері 
жалғасып келеді. Өйткені бала 
болашағымыз, оның өркендеп, 
өсуі мен дамуы біздің қолымызда. 
Олардың келешегіне ықпал ету 
осы күндерден басталады. От-

анын сүю әркімнің өз отбасы мен 
тұрғылықты жері мен қоршаған 
ортаға байланысты. Бұл жүйе 
БҰҰ мен бала құқығы жөніндегі 
конвенциясымен бірлесе отырып, 
әрбір баланың құқығын қарайтын 
жергілікті басқарудың бағыты. 
Бұл жүйеде қала, бала мен жа-
стар пікіріне мойынұсынып, 
олардың бағытын жергілікті жо-

Баянды қала-
бақытты бала

спарлар мен жұмыс мониторингі 
кезінде ескеру. Оның  индикатор-
лары баларын өмірі мен құқығын 

қорғауға бағытталған. Кездесуге 
мемлекеттік мекеме өкілдері және 
осы жобаны жүзеге асырушы 
мемлекеттік емес ұйымдардың 
жетекшілері қатысты. Олар өз 
бағыттары бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстары бойынша пікір 
алмасып, ойлары мен жоспарлары 
жөнінде бөлісті.

Р. Жаманханұлы

Жұма күні аудандық мәдениет үйінде осы «Еңбек күніне» байланы-
сты мерекелік шара өтті. Жалпы еңбек мерекесі –еңбек адамдарының 

бірігуіне, өз мамандықтарын кеңінен насихаттауына, бір-бірімен 
кәсіби тәжірибе алмастыруына жағдай туғызбақ. Бұл мереке біздің жас 
Тәуелсіз республикамыздың өміріне демеу болған қайсар және адал 
еңбек адамының  ажарын ашу болатын. 

Еңбек адамы жайлы жалынды сөздерін жеткізген кеш жүгізушілері 
осы күні аудан 
әкімінің Құрмет 
г р а м о т а с ы н ы ң 
иегерлерінің атын 
атады. Олар:  
« А р с е л о р М и т -
тал Теміртау» АҚ 
қарасты көмір 
департаментінің  
«Абай» атындағы  
шахтаның жер 
асты механигі- 
Живородов Влади-
мир Александро-
вичке, Тасболатов 
Тоқанай Сүйегенұлы- ГРЭС «Kazakhmys Energy» ЖШС жанар май 
және көлік цехының бөлім басшысы, «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ,«Восточная» ОБФ «Жүк арту» цехының жөндеу жұмыстарының 
маманы-Фельк Роберт Робертовичке берілді. Еңбекшілерге арналған 
меркелік сазды бағдарламаға ұласып, аудандық мәдениет өкілдері 
өнегелі мамандық иелерінің мерейін көтерді.    

Р. Нұрбай

Еңбек күні - 
ел мерекесі
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В ДК г.Абай прошла встреча на тему 
профилактики религиозного экстремизма 
и терроризма. Организатором мероприятия 
выступил КГУ «Центр изучения и анализа 
проблем межконфессиональных отношений 
Карагандинской области Управления по 
делам религий Карагандинской области». 
Участники встречи – молодежь и препо-
даватели школ - активно высказывали свое 
мнение и задавали вопросы. 

Открывая встречу, и.о. руководителя  от-
дела внутренней политики культуры и раз-
вития языков Ольга Цой представила гостей 
и рассказала о цели мероприятия. Перед тем 
как приступить к рассмотрению такого важ-
ного вопроса, как профилактика религиоз-
ного экстремизма, представитель ДУМК 
по делам молодежи по Карагандинской об-
ласти Мадияр Уакасов поздравил всех с на-
ступающим праздником Курбай-Айт и по-
желал мира и благополучия каждой семье. 
Свое выступление Мадияр Мейржанович 
дополнил видеосюжетом патриотического 

направления. Подчеркивая огромную роль 
исторических деятелей в становлении не-
зависимого Казахстана, авторы фильма 
адресовали  призыв к молодежи быть па-
триотами страны и не поддаваться чуждому 
влиянию деструктивных сект и течений. 
Очень ясно и доступно были раскрыты 
ценности истинного ислама. Внимательно 
ребята слушали слова диктора, идущие от 
сердца; «Сегодня страна нуждается в тебе, 
помоги своей Родине не утонуть в смуте, 
как твои предки, сохрани мир для будуще-
го.. Смутьяны пытаются исказить истину. 
Но в стране есть Ты, Ты -  опора и надежда 
и будущее нашей страны».

В настоящее время в Казахстане соз-
даются все условия для самореализации 
молодежи, а также решения ее социальных 
проблем. Радует то, что основная часть на-
шей молодежи получает правильное вос-
питание, она патриотична и духовна. Казах-
станская молодежь весьма прогрессивна, ей 
присущи высокие духовно-нравственные 
качества. Мадияр Мейржанович обращаясь 
к собравшимся, призвал их стремиться к 
знаниям, ведь любая религия, в том числе 
и ислам не ограничивает человека к позна-
нию.

 - Дорожите своей юностью и време-
нем, получайте качественное образование 
и уважайте педагогов, родителей и свое От-
ечество. Ислам далек от радикализма и в 

целом все традиционные религии основаны 
на любви. На первое место надо ставить че-
ловечность. Ребята, вы должны понять суть 
религии,  но ни в коем случае не отделяться 
от общества. По всем интересующим вопро-
сам не стесняйтесь обращаться к духовным 
лицам и в мечети,  - отметил М.Уакасов.

Задав вопрос ребятам, что такое вахаб-
бизм, Мадияр Мейржанович получил пра-
вильный ответ школьников, потому что в 
школах Абайского района этой теме уделя-
ется большое внимание. На встрече обсуди-
ли понятие, сущность и формы проявления 
религиозного экстремизма, подробно рас-
смотрели психологический облик экстре-

НЕ ПОДДАВАЙСЯ СМУТЕ
мистов. Имеющие яркую, но обманчивую 
внешность воина, спасителя веры террори-
сты на самом деле являются антигероями.

Представитель ДУМК РК поделился с 
участниками встречи новостью о том, что 
муфтиятом РК разработана специальная 
брошюра «Платформа мусульман Казах-
стана», раскрывающая традиции ислама, 
взаимоотношения правоверных с другими 
этносами и верованиями, ислам и медицина 
и др.

Руководитель отдела внутренней по-
литики подчеркнула, что цель данной и по-
добных встреч, проводимых в районе, ни в 
коем случае не вовлечение в религиозную 
деятельность, даже традиционных объ-
единений, – это, прежде всего, повышение 
религиозной грамотности подрастающего 
поколения для того, чтобы молодые и не-
опытные граждане нашего государства 
могли отличить радикала от правоверного 
и не позволили воспользоваться своей неос-
ведомленностью. И в продолжение данной 

темы выступил теолог, исламовед Мухит 
Джаримбетов, который отметил, как важно 
знать, помнить и почитать историю, язык и 
традиции своего народа. Ребятам посове-
товали не проводить много времени у ТВ, 
а путем размышлений и бесед с умными 
людьми стремиться к знаниям. Священник 
Православного храма г.Абая Илья Данилов 
рассказал о христианстве и отношении хри-
стиан к другим религиям. В своем высту-
плении священник особо подчеркнул вклад 
Главы государства в становление мира и со-
гласия. Через единство, дружбу народа,  че-
рез уважительное отношение друг к другу 
нам предстоит отстаивать интересы нашего 
государства, сказал И.Данилов.

Выступающие советовали тинэйджерам 
брать пример с достойных граждан нашего 
общества и тем самым формировать и углу-
блять свои мировоззренческие ориенти-
ры, духовные идеалы, оттачивать свой ум. 
Духовные лица призывали молодежь быть 
предельно внимательными и осторожными 
в выборе духовных наставников. Не при-
нимать слепо призывы лжепроповедников, 
взвешенно и рационально обдумывать свои 
шаги.

Участники встречи задавали вопросы 
о запрещенных религиозных объединени-
ях, ношении хиджаба и др. На все вопросы 
были даны подробные ответы.  В заключе-
ние Ольга Васильевна поблагодарила ор-

ганизаторов за интересную встречу. Всем 
участникам были розданы информацион-
ные материалы на тему профилактики экс-
тремизма, в которых описан алгоритм дей-
ствий в случае возникновения подозрения, 
что молодой человек или девушка вовлечен 
в деятельность деструктивных псевдорели-
гиозных организаций. Кроме того, указан 
телефон горячей линии – 114, где каждому 
обратившемуся окажут психологическую и 
консультативную помощь, опытные специ-
алисты ответят на вопросы, касающиеся ре-
лигиозной сферы.

Кайрат БЛЯЛОВ

В рамках реализации Государственной программы реализуется проект по противодей-
ствию религиозному экстремизму и терроризму на 2013 -2017 годы. Так РГУ «Учреждение 
АК-159/17» КУИС МВД РК посетила информационно – пропагандистская группа в составе 
5 человек, а именно: инспектора КГУ «Центр изучения и анализа проблем межконфес-
сиональных отношений Карагандинской области Управления по делам религий Караган-
динской области» Тукенов А.Ж. и  Бедеров Е.Р., главный имам мечети №1 г. Караганды 
Кунанбаев О., наиб – имам Темелов А.А. и старший инспектор теолог РГУ «Учреждение 
АК-159/25» старший лейтенант юстиции Набиева Е.А.

Для осужденных проведена информационно – разъяснительная беседа на тему: «Про-
филактика религиозного экстремизма и терроризма Межконфессиональное согласие».

Данное мероприятие  направлено на укрепление ценностных ориентиров и установок, 
которые помогают предотвратить проникновение деструктивных, экстремистских идей 
псевдорелигиозных организаций в духовную жизнь осужденных.

Мероприятие проходило в клубе учреждения, в нем принимали участие осужденный.
В ходе беседы осужденные задавали интересующие их вопросы, представители ИПГ 

предоставляли исчерпывающие ответы. 
По результатам встречи осужденные остались довольны прошедшей встречей вырази-

ли надежду на продолжение дружеского общения.
О.В.Лаптева 

Начальник ОВРсО РГУ «Учреждение АК-159/17» КУИС МВД РК
майор юстиции

Осы аптада Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы  Назарбаевтың  2015 жылға арнаған 
Жолдауын халыққа жеткізу мақсатында 
Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауының басым бағыттарына 
және «Бес институтциялық реформасын» 
жүзеге асыру бойынша тұрғындар арасын-
да «100 нақты қадам» ұлттық Жоспарын 
түсіндіру мәселесі бойынша ауданымызға 
дәріскерлер тобы келді. Ақпараттық – на-
сихаттау тобының мүшесі «Болашақ» 
университетінің проректоры, педагоги-
ка ғылымының кандидаты  Улдай Кирее-
ва, облыстық ішкі саясат басқармасының 
идеологиялық насихаттау және әдістемелік  
бөлім басшысы  Шахмарал  Кабулова ар-
найы іссапармен келіп, Құлайғыр ауылында 
және аудандық мәдениет үйінде кездесулер 
өткізді. Кездесуді «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалы төрағасының орынбаса-
ры Н.Р.Адашев жүргізіп отырды.

Биылғы жылы елімізде ең маңызды 
құжат қабылданған болатын, - деп сөз 

бастаған  Улдай Такбергенқызы Мемле-
кет басшысы Н.Назарбаевтың биылғы 
жылы халыққа арнаған Жолдауы өзіндік 
ерекшелігімен  құнды болғандығын, 
әсіресе туған елімізді  бәсекеге  қабілетті 
ең дамыған отыз елдің қатарына қосу 
мәселесі баса айтылып, соған байланысты  
тапсырмалар бергені  көңілге 
қуаныш ұялатады.  Сая-
си  маңызы  үлкен осы бір 
құжат еліміздің ертеңгі 
күнінің жарқын боларына, 
халқымыздың әл – ауқатының 
артуына, экономикамыздың 
қарыштай  дамуына  де-
ген сенімге бөлейді, – деді. 
Содан кейін мемлекеттік 
бағдарламалар бойын-
ша  аймақтағы жасалынып 
жатқан жұмыстарға тоқталды. 
Аудан жұртшылығына 
алдағы уақытта елімізде 
білім беру, денсаулық 
сақтау, ауыл шаруашылығы 
салаларында жүзеге асы-
рылатын іс-шараларға 
жеке-жеке тоқталып, 
олардың қарапайым халыққа қаншалықты 
маңызды екенін айтып берді. Сапалы 
ауыз су, жұмыспен қамту, халықтың әл – 

Әлеуметтің әлеуеті 
алғы кезекке

ауқатын арттыру тұрғысындағы мәселелер 
де назардан тыс қалған жоқ. Баянда-
ма соңында қазіргі таңдағы жастардың 

болашаққа деген 
көзқарастарын қағаз 
бетіне түсірген ойла-
рын оқып берді. Ул-
дай Такбергенқызы 
болашақ өсіп келе 
жатқан жастардың 
алға қойған мақсаты 
және келешекке де-
ген сенімдері мол 
екендігін тілге тиек 
етті.

Одан кейін 
сөз алған Шахма-
рал Майбекқызы 
ж и н а л ғ а н 

тыңдаушылармен ойын өткізді. Мұнда наси-
хаттау тобы биылғы жылғы мерейтойларға 
да тоқтала кетті, оның ішінде Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы, Қазақ хандығының 

550 жылдығы, Абай 
Қ ұ н а н б а й ұ л ы н ы ң 
170 жылдығы, ҚР 
Конститутциясының 
және Қазақстан халық 
А с с а м б л е я с ы н ы ң 
20 жылдығы.  
Ж и н а л ғ а н д а р д а н  
сұрақ  жауап алып, 
соңынан  өте белсенділік 
көрсеткен Құлайғыр 
ауылы мектебінің 11 
– сынып оқушысы  
Рахат Тоқтамысқа 
және қаламыздағы 
орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің 
кітапханашысы Шы-
нар Сұлтанбекқызына 
бағалы сыйлық тап-
сырды. Ішкі сая-
сат басқармасының  

бөлім басшысы Шахмарал Майбекқызы 
отырғандарға ризашылығын білдіре оты-
рып, Мемлекет басшысының халыққа 
арнаған Жолдауы  аса ірі тарихи  оқиға  ол 
әрбір  адамның  жүрегінен орын алғандығын 
айта келе,  бұл құжат әсіресе   мемлекеттік 
қызметкерлердің  төл құжаты іспетес болу 
керек, – деді.  Кездесуді қортындылаған 

Нұрлан Рымбекұлы келгендерге алғысын 
білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 ► РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Межконфессиональное согласие
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ҚР Үкіметінің  2014 жылдың 
4 ақпан айындағы №62 қаулысы 
негізінде Абай ауданында Тілдерді 
дамыту мен қолданудың мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
2014-2016 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспары жасалып, ау-
дан әкімдігінің 2014 жылдың 21 
сәуір айында №14-08 қаулысымен 
бекітілген. Барлығымызға да белгілі 
тіл саясатын насихаттау барысында 
құқықтық тұрғыдан ҚР Конститу-
циясы (7,11,93 баптар); ҚР тілдер 
туралы Заңы, ҚР-нің әкімшілік 
құқықтық құрылысы туралы 
заңы ҚР-да тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы 
аясында жүргізіледі. Абай ауданы 
бойынша мақсатты индикаторлар 
көрсеткіші негізінде Мемлекеттік 
тілді игерген аудан халқының үлесі 
2017 жылға дейін 65%-ға артып, 
2020 жылға қарай кемінде 95%-ға 
жеткізу көзделген. Мемлекеттік 
тілді меңгерген тұрғындар үлесінің 
нысаналы индикаторы анықталған 
Абай ауданы әкімдігінің 2010 жылғы 
23 желтоқсандағы „Абай ауданының 
2011 – 2015 жылдарға арналған 
даму бағдарламасы“ №43/03 
бекітілген қаулысы, Абай аудандық 
мәслихатының 2013 жылғы 13 
желтоқсандағы 2013 жылғы 13 
желтоқсандағы №26/258 шешімі 
бойынша жұмыстарды жүргізуде. 
Абай ауданында статистикалық де-
ректер бойынша жалпы халықтың 
саны – 54 726 адамды құрайды, 
оның ішінде қазақтар – 20 026 
(36,6%), орыстар – 23 140 (42,28%), 
украиндар – 3 272 (5,98%), татар-
лар – 2 255 (4,12%), немістер – 1840 
(3,36), белорустар – 1071 (1,96%), 
кәрістер – 270 (0,49%), шешендер – 
327 (0,6%), башқұрлар – 466 (0,85%) 
поляктар және басқа да ұлттар.  
Осы жоғарыда берілген көрсеткіш 
күтілетін нәтиже қорытындысын 
нақтылайды.

 Мемлекеттік тілді насихат-
тауда тілді үйретудің маңызы 
зор. Сондықтан, ауданда тілдерді 
оқыту жұмысына баса назар ауда-
рылады. Мемлекеттік тілді оқыту 
мақсатында ауданда оқыту курсы 
3 топқа құрылыған, әрбір топта 12 
адамнан жұмыс істейді. Жалпы ау-
дан бойынша 2014-2015 жылдар 
аралығында өзге ұлт өкілдеріне 
мемлекеттік тілді оқыту бойын-
ша 72 адам оқыған. Олардың 
барлығы да арнайы сертификат-
пен қамтамасыз етілген. Оқытуды 
қамтылғандардың барлығы 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген 
деп айта алмаймыз. Себебі, қазіргі 
қоғамның өзі дәлелдеп отырғандай 
мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі 
тек қана „Қазтест“ жүйесі бой-
ынша сынақ тапсырып, серти-
фикат алғандар саны бойынша 
ғана есептеледі. Бағдарлама бой-
ынша 2017 жылға қарай ересек 
тұрғындардың 80%-ы мемлекеттік 
тілді меңгеру қажеттілігі ескер-
сек, әлі де сол көрсеткішке қол 
жеткізудің алыс екендігін аңғаруға 
болады. Ағымдағы жылдың 20-30 
қазан аралығында аудан бойынша 
70 адам „Қазтест“ жүйесі бойын-
ша сынақ тапсырмақ. Оның 60-ы 
диагностикалық тест болса, қалғаны 
10-ы сертификаттық тест болып са-
налады.  

Бұдан да өзге құжат 
айналымының жалпы көлемінде 
жергілікті атқарушы органдарда 
мемлекеттік тілде іс жүргізудің са-
лыстырмалы көлемі 2015 жылы 
95% көрсеткішке қол жеткізілуде.  
Қазіргі таңда Қарағанды облы-
сы бойынша мемлекттік тілдегі іс 
жүргізу 2014 жылға - 94%-ы құраса, 
2015 жылы - 95% құрайды. Аудан 
бойынша 2014 жылы – 95% , 2015 
жылы – 95%-ы құрайды. Қазіргі 
уақытта жүргізілетін тоқсандық 
көрсеткіштер бойынша Абай 
ауданының тұрғын үй, коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар тасы-
малдау көлігі мен автокөлік жолдар 
бөлімі, Абай ауданының экономика 
және қаржы бөлімі, Абай қаласы 
әкімінің аппараты төменгі нәтиже 
көрсеткіштерінде. 

Облыстық прокуратураның 
тапсырмасына сәйкес, а.ж. сәуір 
айында «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қазынашылық 
комитетінің Қарағанды облы-
сы бойынша Қазынашылық 
департаментінің Абай аудандық 
қазынашылық басқармасы» ММ-
сі, «Абай ауданы жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ-сі, «Қарағанды об-
лысы Абай ауданының жұмыспен 
қамту орталығы» КММ-сінде, та-
мыз айының 25-27 күндері Абай 
ауданының ішкі саясат, мәдениет 
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және тілдерді дамыту бөлімі ММ-де, 
Абай ауданының әкім аппараты ММ, 
Абай ауданының жер қатынастар, 
сәулет, және қала құрылысы бөлімі 
ММ-де, қыркүйек айының 16-18 
күндері Абай қаласының орталық 
ауруханасы КМК мекемелерінде 
Қазақстан Республикасындағы Тіл 
туралы Заңының талаптарының 
сақталу заңдылығы аясында тек-
серу жұмыстары жүргізілді. 
Тексеріс барасында аталмыш 
мекемелерде заң талаптарының 
сақталмайтындықтары анықталып, 
тиісті ескертулер мен түзетулерді 
дер кезінде жою туралы ұсыныс 
енгізілді.  Тексеру жұмыстарының 
қорытындысы бойынша (барлық 
жерде десе де болады) құжаттарды, 
оның ішінде есеп-қисап қағаздарын 
әлі де қазақ тілінде жүргізбеу, 
тілді оқытуға қамту жұмыстары 
бойынша өз деңгейінде қатысуын 
қамтамасыз етілмеуі, тіл мәселесі 
жиналыстарда қаралмауы, жал-
пы, тіл наясатын насихаттауда 
аналитикалық, стилистикалық тал-
даулардын жоқтығы десе де болады. 
Сондай-ақ, аудан әкімінің қаулысын 
іске асыру мақсатында әрбір 
мемлекеттік мекемелерде Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2014-2016 
жылдарға арналған іс-шаралар жо-
спары бекітіліп, арнайы бұйрықпен 
тілге жауапты мемлекеттік 
қызметші бекітілген. Әрбір бөлімде 
„Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде“ атты стенд жасалған.    

2014 жылғы 9 маусымда 
„Парасат“ Қазақ тілі қоғамы“ 
қоғамдық бірлестігі құрылып, 
заңды тұлға ретінде тіркелді. „Па-
расат“ қоғамдық бірлестігінің ба-
сты мақсаты: мемлекеттік тілді, 
оның жаңа замандағы бар байлығы 
мен көркемдігін, ойды берудегі мол 
мүмкіншілігін терең үйреніп, тілді 
салт – дәстүрді және ұлттық нақыл 
сөздер мен мақал - мәтелдерді на-
сихаттау.

2008 жылдан бастап 2013 жылға 
дейін Қазақстан Республикасын-
да ономастикалық, яғни елді ме-
кендерге немесе оның құрамдас 
бөліктеріне атау беру немесе қайта 
атау жұмыстарына мораторий 
жарияланған болатын. 2014 жыл-
дан бастап ономастиканың осы бір 
саласы – елді мекендерге немесе 
оның құрамдас бөліктеріне атау 
беру мен қайта атау жұмыстары 
бойынша жұмыстар жүргізіле 
бастады. Бүгінгі таңда осы хат 
негізінде барлығы аудан бойынша 
21 көше атауын қайта атауға өтініш 
келіп түсті, оның ішінде Сарепті 
ауылының (12 көшесін), Құлаайғыр 
ауылының (6 көшесін), Көксу 
селолық округіндегі Зеленые клю-
чи ауылындағы (1 көшені), Қарабас 
кентіндегі (2 көшені) қайта атау 
бойынша ұсыныстар. Алдағы жо-
спар бойынша 15 қазан айына дейін 
жұмыс барасын қорытындылау 
жұмыстары тапсырылған. 

Абай ауданы әкімдігінің 2015 
жылдың 26 маусымында «Абай 
ауданы бойынша ономастикалық 
жұмыстар бойынша және көрнекі 
ақпарат пен сыртқы жарнаманы 
орналастыру кезіндегі ережелерін 
түсіндіруге арналған жұмыс тобын 
құру туралы» өкімі қабылданды. 
Жұмыс тобының құрамында 
мемлекеттік мекемелердің бас-
шылары, аудандық мәслихаттың 
депутаттары, қоғамдық ұйым 
өкілдері мен колледж студенттері 
бар. Жылдың сонына қарай қазан-
қараша айларында екінші мәрте ау-
дан көлеміндегі рейд жұмыстарын 
жүргізу жоспарланып отыр. 
Жеке кәсіпкерлерге Елбасының 
Жарлығымен жоспарлы тексеруге 
тыйым салынғандықтан, көрнекі 
ақпарат пен жарнамалардағы тіл 
заңдылықтарын сақтау талаптарын 
түсіндіру жұмыстары бойынша се-
минар, дөңгелек үстел секілді ша-
ралар ұйымдастыру қарастырылған.  

Жалпы аудан бойынша 24 баннер 
ілінген, оның ішінде: «Қазақстан - 
2050» даму статегиясын насихаттау 
бойынша – 5, Елбасының жолдаула-
рына арналған – 3, жастар саясатын 
насихаттауға – 2, жұмыспен қамту 
бағдарламасы бойынша – 1, Тіл сая-
сатын насихаттауға – 1, кәсіпкерлік 
саласын дамытуға – 2 және т.б. 
тақырыптық билбордтар. Барлық 
баннерлер бөліммен келісілген. 
Жыл басынан бері жарнамалық 39 
эскизге қол қойылып, бекітілді. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру мақсатында бұқаралық 
ақпарат құралы – аудандық «Абай 
- ақиқат» газетінде тіл саясатына 
қатысты әр салада қызмет атқарып 
жүрген тіл жанашырларының 50 
ден астам мақала жарық көрді.

Биылғы жылы ана тілімізді на-
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сихаттау бағытындағы айтулы ме-
рекелер аясында түрлі іс-шаралар 
жоспарлы түрде жүргізілуде. Атап 
айтсақ, «Тіл – халық жанын танудың 
кілті» байқауына А.А.Айсенова, 
«Абай оқуларына» Л.А.Соломатина, 
«Мемлекеттік тіл - болашағым» 
және «Тіл шебері» байқауларына 
О.Е.Черненко, «Тіл – достықтың 
тірегі» атты фестивальге «Русали-
ца» славян этно-мәдени орталығы, 
Ғ.Мұстафин атындағы жас прозаик-
тер және А.Сейдімбеков атындағы 
жас ақындар мен жазушылардың, 
көркемсөз шеберлері әдеби – 
шығармашылық байқауына 
К.Ж.Танашева, Серікбай Айзат, 
«Қазақ тілі мұғалімі» облыстық 
байқауына С.Р.Тәуекелова, «Тіл 
– достықтың тірегі» облыстық 
жастар форумына да ауданымыз-
дан үміткерлер қатысып, жүлделі 
орындарға ие болуда. Абай 
қаласындағы 2015 жылдың 12 та-
мыз айында ұйымдастырылған 
Хакім Абайдың 170 жылдың 
мерейтойына арналған «Абай-
дара, Абай-дана қазақта» атты 
облыстық ақындар мүшәйрасына 
30-ға жуық үміткер қатысып, 
бақтарын сынады. Жүлделі ақшалай 
сыйлықтар Айзада Рахымжано-
ва (Қарағанды қаласы), Мақсат 
Күземханов (Балқаш қаласы), 
Әбілқайыр Дәулетханға (Абай ау-
даны, Есенгелді ауылы) бұйырды. 
Аудандық деңгейде мектеп 
оқушылары мен жалпы кітапхана 
оқырмандардын қатысуымен 
«Әлемдік Абай» шығармашылық 
фестивалі ұйымдастырылды. Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
арналған «Аңыз дала-Абыз 
дала» жыр мүшәйрасынан Абай 
қаласының тұрғыны, жергілікті 
газеттін тілшісі Блялов Қайрат об-
лыс әкімінің арнайы дипломына ие 
болды. Үш тілді меңгерген қабілетті 
жастарды анықтау мақсатында 
өткізілген облыстық «Тіл – тұнық 
ойдың кәусары» атты байқауға 
Топар кентіндегі Абай атындағы 
мектептің 11 сынып оқушысы 
Джамперова Әйгерім арнайы 
алғыс хатпен марапатталды. Ма-
мыр айында мемлекеттік мекеме, 
коммуналдық мекемелердің ар-
найы мамандарының қатысуымен 
«Мемлекеттік тілде іс-жүргізуді 
жетілдіру және біріздендіру» атты 
әдістемелік семинар жүргізілді. 
ҚР Конституциясының 20 жылдық 
мерекесіне арналған «Мемлекеттік 
тіл – мемлекеттік мекемеде» атты 
аудандық байқау өткізіліп, Ақбастау 
елді мекені, Көксу ауылдық округі, 
аудандық мәслихат қызметкерлі 
жақсы нәтиже көрсетті. Сондай-
ақ, қыркүек айында ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің 2015 
жылғы 20 мамырдағы №13-
31/1785-И  хаты бойынша аудандық 
мемлекеттік мекеме құзыретіндегі 
20 мемлекеттік қызметші қазақ 
тілінде диктант жұмысын тапсыр-
ды. Алдағы жоспарлар бойынша 
ағымдағы жылдың 28 қыркүек 
айында ағылшын тілін оқытатын 
мектеп мұғалімдері, колледж 
оқытушыларының қатысуымен 
«Ағылшын тілін оқытудың тиімді 
әдіс-тәсілдер» атты семинар-кеңес 
өткізілмек. Сондай-ақ, 29 қыркүйек 
күні, аудандық мәдение үйінде 
Қазақстан халқы тілдер күніне 
орай 16-22 жас аралығындағы 
бойжеткендердің қатысуымен 
аудандық «Ана тілі аруы – 2015» 
байқауы өткізіледі. Қазан айын-
да  «Қазтест» жүйесімен тест 
тапсырушыларға арналған (аудан 
бойынша 70 адам) «Қазтест жүйесі 
бойынша тест тапсырудың өзектілігі 
және тиімділігі» атты әдістемелік 
кеңес өткізілмек. Тұңғыш Президент 
күніне орай өзге ұлт өкілдері ара-
сында «Қазақстаннның болашағы 
– қазақ тілінде» атты шығарма-эссе 
байқауы, сонымен қатар Тәуелсіздік 
күніне орай мектепке дейінгі білім 
беру мекемелерінде «Қазақшаң 
қалай, балақай?» атты аудандық 
байқау ұйымдастырылмақ. 

Елімізде тіл саясаты үш негізге 
сүйене отырып жүргізеді. Олар: 
құқықтық негіз, қоғамда тіл сая-
сатын кеңінен насихаттау, мемле-
кет тарапынан қаржылық көмек 
көрсету. Бүгінгі таңда тілдерді 
қолдану мен дамыту - мемлекеттік 
саясаттың маңызды бөлігі. Себебі, 
үйлесімді әрі жауапкершілікпен 
жүргізілген тіл саясаты – қоғамдық 
тыныштық пен келісімнің кепілі 
болмақ. 

Эльмира Ахметжанова,
Абай ауданының ішкі саясат, 

мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі ММ бас маман

Тіл – қандай ұлтта, елде 
болмасын әрқашан қастерлі де 
құдіретті. Ол әрбір адамға ана 

сүтімен бірге еніп, қалыптасады. 
Тіл – әрбір елдің жаны. Біздің 
елде де бұл мерекені 22 қыркүйек 
күні Қазақстан Республикасы 
халықтарының тілдері күні деп 
атап өтеді. Осы мейрамға орай 
қаламыздағы №1 ЖББМ – те 
«Қазақшаңыз қалай?» аудандық 
танымдық сайыс өтті. Бұл шара 
өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде 
еркін сөйлеу шеберліктерін 
жетілдіру, танымдық қабілеттерін, 
тіл байлықтарын дамыту, нағыз 
тіл жанашырын таңдап алу 

мақсатында өткізілді. 
Сайыс «Сәлем – сөздің ата-

сы», «Өлең – сөздің патшасы», 
«Білімді мыңды жығады», «Грам-
матика бөлімі», «Поэзия әлемі», 
«Зеректік», «Кім жылдам?» 
кезеңдерінен тұрды. Сайысқа 
келген әр оқушы өз білімдерін, 
өнерлерін, шеберліктерін ортаға 
салып, бірінен – бірі озық шаба 
білді. Сайыста бағы да, бабы да 
шаба білген №1 ЖББМ – нің 7 
– сынып оқушысы Пешко Али-
на болды. Екінші орынға Топар 
кентіндегі П.Корниенко атындағы 
мектептің оқушысы Романова 
Елена, ал үшінші орынға Специна 
Мария лайық болды. №14 мек-
теп – лицейінің оқушысы Кушнер 
Максим алғыс хатпен марапат-
талды. Бұл жерде айта кететін бір 
жайт, осы оқушыларды үйретуден 
жалықпай, бар білгендерімен 

ТІЛ ҰЛТТЫҚ 
ҚАЗЫНА

Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта 
адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да се-
беп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың 
тілін аздыруға тырысады.

А.Байтұрсынұлы
оқытқан ұстаздарына алғысымыз 
шексіз. Алина оқушымызды 
түрлі жарыстарға қатыстырып, 

қазақ тілін жетік 
меңгеруге қол 
ұшын беріп, өзге 
ұлттар арасын-
да мемлекеттік 
тілдің мәртебесін 
асқақтатып жүрген, 
өз ісінің нағыз жа-
нашыр маманы, 
аяулы ұстаз Пери-
зат Азатқызының 
еңбегі зор. Осындай 
ұстаздарымыздың 
еңбегі жана берсін 
демекшіміз. Айту-
лы қандай күндер 
болмасын аудандық 
білім бөлімі 
әрдайым шаралар 
өткізіп тұрады, 
білдей жоғарыдағы 
атаумен аталған 
аудандық бөлім 
болса да биылғы 
жылы тым – ты-
рыс еш шара 
ұйымдастырылған 
жоқ. Жылына 
бір келетін осы 
мерекені өткізуге 
ол бөлімнің шамасы 
болмағаны ма?  Ал, 

жоғарыдағы басқармаға «біздің 
ауданда осындай» шара өтті 
деп қалай есеп тапсырар екен?! 
Қызық...

«Тәрбие басы - тіл» деген 
осы күнге дейін мән-мағынасын 
жоғалтпаған қанатты сөз XI 
ғасырдың ұлы ойшылдарының 
бірі Ахмет Иүгінекидің есіміне 
қатысты. Үзілмей келе жатқан 
осындай даналық дәстүрінің 
жалғасын біз бүгінгі ұрпақтан 
да көреміз. Ана тіліміздің ай-
тып жеткізуге болмайтын асыл 

қасиеттерін тап басып танып, 
қанатты сөздерге айналдырған зи-
ялыларымыз да баршылық.

Бүгінгі қазақ тілінің тағдыр 
мен болашағы Елбасын аз 
толғандырып жүрген жоқ. 
Сондықтан да болар Ел басының 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде», «Ана тілі – бәріміздің 
анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың 
анасы» деген сөзі бар. Ал кейінгі 
2005 жылғы жолдауында айтылған 
«Біз барша қазақстандықтарды 
біріктіруші басты факторлардың 
бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, 
барлық қазақтардың ана тілін одан 
әрі дамытуға бар күш-жігерімізді 
жұмсауымыз керек» деген 
уәжінде қазақ тілінің Қазақстан 
халықтарының басын біріктіруші 
ұйытқы болуын көздеп отыр.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, Тіл - ұлт байлығы. Әр ұлт өз тілін қадірлейді, сыйлайды және 
болашаққа, келешек ұрпаққа аманат ретінде жеткізіп отырады. Тіл - халықтың алтын діңгегі. 
Тіл - ғасырлар бойы әр ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа берілу арқылы жинақтаған бағасы жоқ мәдени 
байлығы. Біздің отанымыздың тілі – қазақ тілі. Қазір қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі. 
Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазіргі таңда жер бетінде 13 миллионға жуық 
қазақтар өмір сүреді. Қазақ жазуы 1929 жылға дейін араб графикасын, ал 1929 жылдан 1940 жылға 
дейін латын алфавитін қолданған. Одан бері қарай орыс графикасын қолдануда. 

Мемлекеттік тіл – мемлекеттік рәміздердің бірі болып табылады. Тіл байлығы - әр елдің 
мақтанышы. Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» Заңында: «Тіл-ұлттың аса ұлы игілігі 
әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі, ұлттық мәдениетінің гүлденуі мен адамдардың тарихи 
қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы – тілдің дамуына, оның 
қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты» делінген. 

Елбасы: «Қазақстан халқы үш тілді жетік меңгерген және барлық әлемге жоғары білімді ел 
ретінде танылуы керек» деген еді. Бірақ қазір көптеген жастар тілімізді шұбарлап, өз ана тілінде 
тұрпайы сөйлейді. Мұндайларды көргенде, К.Г. Пуастовскийдің: «Туған тіліне жаны ашымаған 
адам-жәндік» деген сөзі ойға оралады. Өз тілімізді құрметтеудің аса маңызды сапалардың бірі-
сөз тазалығы. Сөз тазалығы дегенде алдымен ойымызға оралатыны тіл тазалығы, сөзімізде бөгіде 
тілдік элементтердің болмауы. Ана тілге деген сүйіспеншілік, ыстық сезімнің лебі таза сөйлеуден 
тұрады. Ең бастысы қазақ тілі-біздің ана тіліміз, шексіз бай көркем тіл. Сол себептен де қазақ тілін 
ту етіп тігіп, кейінгі ұрпаққа бүлдірмей тапсыруға тырысайық!

А.Жүнісбекова, Мичурин ауылдық округінің әкімінің м.а.

Мемлекеттік тіл - 
ұлт негізі

Сөз өнерінің бастау тегін ауыз 
әдебиетінен алып, әлем әдебиетімен 
толықтырып жазба мәдениетінің негізін 
салушылардың бірі – Абай.

Сөз мәдениетін білу – Абай 
шығармаларын жан-жақты оқудан басталуы 
тиіс.

Мектеп қабырғасындағы міндет 
Абай мектебін жас ұрпақ бойына дарыту 
мақсатындағы игі іс-шаралар болмақ.

Демек, ұлы Абайдың тіл мәдениетін 
зерттеп, өзінің ғылыми өресін өсіруі- 
мемлекеттік маңызды мәселелердің бірі.

Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,
Наданның көзін қойып көңілін ашпақ – 

деп өзінің бағыт- бағдарын шебер көрсетеді.
Ендеше,қазақ тілі мен қазақ әдебиеті 

маманы ретіндегі менің де мақсатым- жас 
ұрпақтың тілін ұстартып,өнер шашпақ.

Тіл  мәдениеті бірден қалыптаспайтыны 
белгілі. Ол терең білімді, талғампаздықты, 
сонымен бірге үлкен шеберлікті де талап 
етеді.

 «Өлең сөздің патшасы,сөз сарасы» атты 
өлеңімен Абай тіл мәдинетінің негізін са-
лып кеткен тәрізді.

Өлең сөздің – патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы,
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп – тегіс жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол – ақынның білімсіз бишарасы.
Жақсы сөздің қадіріне жетер, кәдеге жа-

ратар, ойлы ортаны аңсап айтылған.
Сөйлеуге, жазуға қойылатын талаптар-

ды білу бар да, ол қағидаларды іс жүзінде 
орындау, сөйлей, жаза білу бар.

Тіл мәдинетіне жетік болу үшін сөзді 
көп білу жеткіліксіз, ол сөздерді жұмсай 
білу де керек. Сөзді дұрыс қолдана білу 
үшін олардың мағыналарын, мәндестік 
ерекшеліктерін, оның жүйесін тауып өз ор-
нымен жаза білуде Абай тіл мәдениетінің 
шебері деуге болады. Сөзді көп білуге де 
дарындылық қабілет керек.

Тіл жұтаңдығы халқымыздың 
мәдениеттен, салт – дәстүрден, ұлттық са-
надан жұтауы екенін Абай жақсы түсінген.

Өткірдің жүзі,
Кестенің бізі
Өрнегін сендей сала алмас,
Білгенге маржан,
Білмеске – арзан.
Надандар бәһра ала алмас – деп 

өнегелі өткір сөз бен тіл құдіретін жоғары 
бағалайды.

Абайдан сөз құдіретін үйренбеген, оның 
кәусар бұлағынан сусындамаған, сөз өнерін 
ұстанбаған қаламгерлер жоқтың қасы. Абай 
ақындықтың айнасы, көркем сөздің көш 
басшысы. Сондықтан көптеген ақын – жа-
зушыларымыз Абайдың сөз өнеріне арнап 
қалам тербеген.

Сұлтанмахмұт «Асыл сөз» өлеңінде:
Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы ерінбе!
Адамдықты көздесең
Жат тоқып ал көңілге.
Сөз мәнісін білмесең
Өлең оқып не керек?
Не айтқанын сезбесең
Жарапазан не береді, - дейді.
Мағжан Жұмабаев «Алтын хакім 

Абайға» атты өлеңінде:
Шын хакім, сөзің асыл баға  жетпес,
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес, - 

деп бағалайды.
Халқының келешегін ойлап, жас 

ұрпағына айтар ақылы да, нақылы да ұшаң 
– теңіз.

Сәулең болса кеудеңде,
Мына сөзге көңіл бөл.
Егер сәулең болмаса,
Мейілің тіріл, мейілің өл, - деп даныш-

пан ақын сөз қадірін, оның мән – мағынасын 
терең түсіне білуді уағыздайды.  

Абайдың  табиғат лирикасы үлгісіндегі 
өлеңдерінде ақынның ой – сезімі, жан 
дүниесі де терең ашылған. Ол өзінің 
шығармаларында жыл маусымда-
рын: қысты, күзді, көктем мен жазды 
қайталанбас, соны бояулармен бейнелеп 
береді.

Қазақтың ұлттық әдебиетінің даму та-
рихында Абай Құнанбаевтың алатын орны, 
оған сіңірген еңбегі орасан зор. Сол орны 
мен еңбегінің арқасында қазақ халқының 

бұл ұлы 
перзенті, ар-
дагер ақыны, 
ақылгой да-
н ы ш п а н ы 
қазақ әдеби 
тілінің негізін 
қалаушы, ата-
сы делініп 
танылған. 

Ұлы ақын, 
ком п о з и т о р , 
ф и л о с о ф , 
а ғ а р т у ш ы , 
қ а з а қ т ы ң 
р е а л и с т і к 
жаңа жазба 
ә д е б и е т і н і ң 
н е г і з і н 
қалаушы Абай 
Құнанбаевтың 

туғанына - 170 жыл. Осыған орай еліміздің 
түкпір-түкпірінде  түрлі іс шаралар 
ұйымдастырылып, мерейтой кең көлемде 
мерекеленуде. Қарабас кенті кітапханасында 
да оқырмандардың белсенді қатысумен жыл 
бойы іс шаралар өткізілуде.

     Абай уақыт та, заман да қадірін кетіре 
алмайтын әр әрпін алтынмен жазарлық 
асыл мұра - өлеңі мен әуені ғұмырлы ән 
қалдырды. Қазір Абайдың өлеңдерінің тек 
бір ғана тақырыбын жазып кеткім келіп 
отыр. Ол - Абай өлеңдеріндегі махаббат 
лирикасы. Махаббатты абайша жырлаған 
қазақта ақын жоқ та шығар. Ұлы ақын 
өлеңдеріндегі ауқымы үлкен бұл тақырып 
туралы айтып жеткізу, оның қырларын 
толық ашу тек абайтанушы ғалымдар 
үлесінде десек те болады. Бірақ мен осы 
мақала арқылы Абай өлеңдерінен алған 
әсерімді, өз ойымды оқырмандарға айта 
кеткен жөн болар. Көкейкесті махаббат 
мәселесін көптеген өлеңдерінде мейлінше 
жан-жақты ашты.  Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас өлеңінде: 

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол алланы жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті. 
Осы үш сүю болады имани гүл,-
деп Абай исламияттың кейбір түбірлі 

ұғымдарын, адамгершіліктің дініне айнал-
дырады. "Өмірдің мәні үш сүю" деп оларды 
былай жіктеді:

1.Алланы сүю;
2.Адамды сүю;
3.Әділетті сүю"деген. «Ғашықтық, 

құмарлық пен — ол екі жол» өлеңі таза ма-
хаббат сезімдерін, қыз бен жігіт арасындағы 
құштарлықты дәріптейтін өлеңдер.

Ғашықтық, құмарлық пен - ол екі жол,
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.
Сенен артық жан жоқ деп ғашық бол-

дым,
Мен не болсам болайын, сен аман бол.
Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып.
Жүдетер безгек ауру сықылданып.
Тұла бой тоңар, суыр үміт үзсе,
Дәмеленсе, өртенер күйіп-жанып
Абай ғашықтықты, сүюді, жақсы көруді  

А.ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА 170 ЖЫЛ

Махаббатсыз дүние 
бос...

Абай-дара, Абай-дана қазақта
Туған ел табиғатын сипаттауда оның 

суреткерлік шеберлігі айқын аңғарылады.
Абай пейзажды адамның тұрмыс 

кешетін табиғи ортасы, мекен – жайы 
ретінде ала отырып, әлеуметтік өмірмен, 
қазақ халқының көшпелі тұрмысымен 
тығыз байланыстыра көрсетеді.

Түгелдей алғанда, Абайдың көркемдік 
ойлау, бейне-
леп айту, су-
реттеу тәсілі 
мүлде жаңа, 
л и р и к а л ы қ 
стилі еркін, 
и к е м д і , 
п о э з и я д а ғ ы 
қалыптасқан, 
дайын үлгілерді 
қайталамайды. 
Осының өзі – ақ 
оның поэзиясы-
на жаңашылдық 
сипат дарыта-
ды.

Абай тілінің 
м ә д е н и е т і н 
көрсететін си-
паттар:

– тіл 
көркемдік ерекшелігі мен сөз шеберлігі;

– ойының тереңдігі, аз сөзге көп мағына 
сыйдыратын парасатының биіктігі мен 
тілінің шеберлігі;

– шығармаларының мәні, халықтың 
рухани өмірі және әлеуметтік жағдайымен 
астасып жатуы;

– оның поэзиясының сыртқы сұлу 
көркемдігіне ішкі мазмұнының үйлесіп, « 
іші алтын, сырты күміс » болып келетін түр 
мен мазмұн тұтастығы;

– қазақтың жазба әдебиетінің негізін са-
луы;

– қазақ тілінің байырғы тіл байлығына 
стилдік жаңалықтар енгізіп сөзді

ұқсата білуі;
– әр алуан сөздерді түрлі мағыналық 

тіркеске түсіру арқылы қолданылу аясын 
кеңейтуі.

   Бүкіл рухани дүниеміздің барын 
бағалап, зерделесек, төрткүл дүниені ой 
көзімен түгел шолып, ұлағатты ұлылыққа, 
даралықты даналыққа, даналықты 
данышпандыққа ұластырған теңдессіз тұлға 
– Абайды ерекше бағаламасқа болмайды.

Абай – өзінің ақындық өнерінде сөздің 
символикалық қызметін, семантикалық си-
патын, мазмұндық мағынасын дәл танып, 
олардың дұрыс қолданылуына ұқыпты 
қараған ақын.

Шәкәрімнен бастап осы заманғы 
ақындарға дейін Абайдың тіл мәдениетінен 
үлгі алғаны белгілі.

Абай – сөз зергері, біртуар ұлы ақын. 
Арзан қол, жасық сөзге алданбай, қолыңды 
асылына қарай соз, сөздің інжу – маржа-
нын теруге ұмтыл деуі, ақынның аз сөзбен 
айтқан нақылы, өз ұрпағына берген ақыл – 
кеңесі осындай.

Ол «Сөз өнері – дертпен тең» дегенді 
бекер айтпаған.

Абайдан кейінгі дәуірде қоғамдық 
өмірде, ой – санада   басқаша ағым, 
бағыттар туды, қоғам алдында жаңа мақсат, 
тілек – талаптар пайда болды дей отырып, 
кейінгі дәуір туғызған қоғамдық қозғалыс, 
өнерпаздық ізденістер халық игілігіне 
айналған асыл мұраның мәнін кеміте ал-
майтынын сөзсіз мойындаймыз.

Абай шығармаларының мағынасын 
терең бойлап ұғып – түсіне алсақ, өткен за-
манды, елдің жайын, халықтың тағдырын, 
ой – арманын тани аламыз. Және сол 
арқылы қазіргі заманды, кейінгі мен 
бүгінгіні, келешегімізді де бағдарлаймыз.

Менің көкейімдегі айтар сөзім «Абай – 
дара, Абай – дана қазақта» екенін анық та-
ныдым.

Үндемес Сиязбайқызы Чегирова,
П. Корниенко атындағы ЖББМ 
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Топар кенті

өз басынан өткізіп тіл шеберлігі мен  сөз 
көркемділігі арқылы жеткізіп айтады. Жай 
ғана құмарлық емес шын ғашықтықтың 
мәнін ашып тұр, сөздің ішкі мазмұны шын 
ғашық болған адамның кейіпін танытып жа-
тады. Ғашық жарына «мен не болсам болай-
ын, сен аман бол», - деп тұр.

Тағы бір өлеңінде: Көзімнің қарасы
Көңлімнің санасы
Бітпейді іштегі
Ғашықтың жарасы, - деп Абайдың 

ғашықтыққа деген көңлі қандай ынтық 
болса, жазған әні мен өлеңі адамды сондай 
тебірентеді, тыңдаушыны да сол бір ғажап 
әлемге жетелейді. Махаббат мұңсыз болмас 
дегендей, Абай ғашық жарын қандай сүйсе 
сондай күйінді, жүрегінің түбінен зарлан-
ды, қайғырды, керек болса өлең ән болып 
төгілді.    

Ауру жүрек ақырын соғады жай, 
Шаршап қалған кеудеме тулай алмай.
Кейде ыстық қан басып кетеді оны,
Дөмбекшіген түндерде тынши алмай, - 

деп өз халын баяндады.
Абай атамыз махаббат тақырыбын 

бір жақты қарамай, кеңінен жырлап 
философиялық мәнін жан-жақты ашып 
ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Махаббатсыз 
- дүние бос

Хайуанға оны қосыңдар.
Қызықтан өзге қалсаң бос,
Қатының, балаң, досың бар, - деп келеді. 

Махаббаты тек сүйген жарына ғана емес, өз 
перзентіне дос-жарандарына, адамзатқа ма-
хаббатпен қарауға шақырады.

Кейде есер көңіл құрғырың,
Махаббат іздеп талпынар.
Ішсем деп бейнет сусынын,
Асау жүрек алқынар, - деген өлең 

шумақтарынан, жүрегінің әр уақытта 
махаббатқа талпынғанын, есер көңіл деп 
махаббатты асау жүрегі алқынып іздеп,  
өз жүрегіне терең бойлағанын көреміз. 
Жүрегінде махаббат жоқтарды хайуанға 
теңеп, махабатсыз бұл өмірдің мән-
мағынасы жоқ екеніне көз жеткізіп тұр. 
Кемеңгер, ойшыл философ Абай сұл қыз, 
адал жар, жігіттің сұлтаны, ғашық болу, 
сүю, махаббат ләззаты, тауқыметі, әйел 
теңсіздігі, сағыныш пен күйініш, осы 
өмірде кездесетін махаббаттың бар белгісі 
мен көрінісін өз өлеңдернде айқын көрсетіп 
кеткен.

Ғашықтың тілі - тілсіз тіл,
Көзбен көр де ішпен біл.
Сүйісер жастар қате етпес,
Мейлің илан, мейлің күл, - дей отыра 

Ақын махаббатты кез келген пенде түсіне 
бермейтін, жұмбақ, тылсым дүние ретінде 
сипаттап, ғашықтық сезімінің терең сырына 
ой жүгіртеді. Жастардың бірін-бірі сүйіп, 
ұнатуы - олардың өз ісі, оған илансаң да, 
күлсең де – мейлің дейді.

Халықтың ұлы ақынға деген ыстық 
ықылас сезімі анық. Оқырманға айтарым, 
қазағымызға АЛЛАның берген баға жет-
пес қазынасын бүкіл әлем танып, оқып 
жатқанда, өзіміз өмірлік ұстаным етіп, 
қай бұрылыстар мен қай құбылыстарда 
да айнымас темірқазық етіп, адастырмас 
құбыланама ете білейікші. 

Садықова Б., 
Қарабас кенті кітапханасының 

кітапханашысы

Творчество Абая актуально сегодня, и 
доказательством тому служит популярность 
его произведений среди наших читателей. 
Какое место в домашней библиотеке за-
нимают книги с произведениями великого 
казахского поэта-философа? Такой вопрос 
задавали читателям.

Мы беседовали с читателем библиотеки 
– филиала № 3 г.Абая, знатоком творчества 
великого поэта Кариновым Абылаем Кана-
товичем. В этом году Абылай окончил Кар-
ГУ им. Букетова, филологический факуль-
тет и в настоящее время работает младшим 
научным сотрудником музея памяти жертв 
политических репрессий в поселке Долин-
ка.

Абылай читает и любит произведения 
Абая еще с детства. Бабушка пела ему песни 
и читала стихи великого поэта. А со школь-
ной скамьи сам  увлекся прочтением стихов 
и «Слов назидания». Для него Абай, пре-
жде всего, философ, мыслитель и, конечно, 
поэт. Он многократно перечитывал «Слова 
назидания» и многие из них знает наизусть. 
Любимыми произведениями Абая Абылай 
назвал «Слова назидания». Читает наизусть 
23, 25, 43 Слово. 

«Слова назидания» Абылай называет 
своей настольной книгой, поэтому цен-
тральное место в его домашней библиотеке 

Произведения Абая на полках 
домашних библиотек

занимают книги Абая.
Своими спутниками, двигателями в соб-

ственной жизни он считает мысли Абая: 
«Ценность человека определяется сопостав-
лением его не с плохими людьми, а с луч-
шими из лучших», «Знание чужого языка и 
культуры делает человека равноправным с 
этим народом, он чувствует себя вольно...», 
«Самый жалкий человек – это человек без 
стремлений...». 

Абылай считает, что эта тема вечная, 
она касается  людей и надо стремиться при-
менять их к жизни. Назидания Абая спод-
вигли Абылая изучать английский язык и в 
настоящее время в музее «Жертв политиче-
ских репрессий», он проводит экскурссии 
на казахском и английском языке для ино-
странных делегаций из Японии, Франции, 
Польши.

Абылай пожелал читателям библиотеки 
читать произведения Абая, открывать для 
себя всю глубину его творчества и следо-
вать советам великого философа и мыслите-
ля. Пусть на полке домашней библиотеки в 
каждом доме  почетное место займет книга 
произведений великого Абая. 

С.А.Сулейменова
Старший библиотекарь

библиотеки - филиала №3 г.Абай
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ЕҢБЕК КҮНІ / ДЕНЬ ТРУДА
Уважаемые жители района!

В соответствии с Указом Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева мы 
будем во второй раз отмечать новый праздник – День труда.

Казахстан уверенно идет по пути созидания Общества Всеобщего труда – фундамента 
реализации Стратегии-2050.

В нашей республике строятся самые современные заводы и предприятия, новые ма-
гистрали, открываются десятки тысяч новых рабочих мест, идет реализация масштабных 
программ развития сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса.

День труда для казахстанцев имеет особую значимость, потому что все достижения, 
которых добилась наша страна и которыми мы по праву гордимся, - это результат повсед-
невного труда представителей самых разных профессий.

Повышается уровень социальной защиты тружеников, совершенствуется националь-
ное законодательство о трудовых отношениях, укрепляется профсоюзное движение.

Искренних слов признательности заслуживают все те, кто учит наших детей, заботит-
ся о нашем здоровье, возводит новые дома и промышленные предприятия, строит школы, 
больницы, детские сады. Спасибо тем, кто добывает уголь, выращивает хлеб.

Особая благодарность нашим ветеранам. Всю свою жизнь они отдали труду, воспита-
нию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими дело. И мы призна-
тельны пожилым людям за всё, что они сделали для нас, нынешнего поколения.

Сердечно поздравляем вас с Днем труда! Достойный, честный, профессиональный труд 
каждого казахстанца – залог достижения великой цели вхождения Казахстана в число 30 
самых развитых стран мира. Желаем здоровья, счастья и благополучия, достатка в ваших 
домах!

 Аким Абайского района                        С.Шайдаров

 Секретарь Абайского районного маслихата                        Б.Цай

В прошлом году в Казахстане впервые 
отметили День труда, направленный на сти-
мулирование производительности труда, 
пропаганду рабочих профессий среди под-
растающего поколения. Такой замечатель-
ный праздник, появившийся в рамках идеи 
Главы государства по построению Обще-

ства Всеобщего Труда, понравился казах-
станцам, в том числе и жителям Абайского 
района. В г.Абай  сотрудники районного 
отдела занятости и социальных программ 
организовали ярмарку свободных рабочих 
мест и вакантных должностей для безра-
ботных граждан, молодежи и лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями, которая 
прошла в район-
ном ДК.  Меропри-
ятие приурочили к 
празднованию Дня 
труда.

На самом вид-
ном месте органи-
заторы разместили 
информационные 
стенды о ваканси-
ях и реализации 
Дорожной карты 
занятости-2020 в 
Абайском райо-
не. Специалисты 
районного отдела 
занятости и соци-
альных программ 
и Центра заня-
тости проводили 
консультации по 
направлениям «Дорожной карты занятости 
2020», трудового законодательства, полу-
чения жилищных пособий. Участникам 
ярмарки раздавали буклеты на тему «В по-
мощь ищущим работу», «Впервые ищущим 
работу», «Мероприятия Дорожной карты 
занятости 2020», и даже образцы готовых 
резюме. А вот  житель города Абай, инва-

 ОБЩЕСТВО

НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
лид второй группы Сергей Котт пришел 
на ярмарку с уже готовым резюме. Парень 
окончил Карагандинский государственный 
политехнический университет по специ-
альности «Производство строительных ма-
териалов, изделий и конструкций», он при-
знается, что сегодня удалось переговорить с 

несколькими работо-
дателями. На ярмар-
ку  пришли молодые 
люди. Среди соиска-
телей были и те, кто 
окончил учебу не-
сколько лет назад, но 
теперь рассчитывает 
получить более вы-
сокооплачиваемую 
работу. 

Специалистами 
отдела занятости 
оказывалась услу-
га поиска вакансий 
через Всемирную 
паутину, для чего 
был установлен ком-
пьютер.  Граждане, 
изъявившие жела-
ние принять участие 

в программе «Дорожной карты занятости 
2020» могли оставить свои данные. Сто-
ит подчеркнуть, что в ярмарке приняли 
участие 34  работодателя, которые пред-
ставили 129 вакансий. Кроме этого были 
представлены вакансии по г.Шахтинску 
- 131 единица, по г.Сарани-  46 единиц, по 

г.Караганде - 1104 единиц и вахтовым мето-
дом за пределами Карагандинской области 
- 56 единиц. Представители работодателей 
рассказывали о размере заработной платы 
и условиях труда, жители района, ищущие 
работу, оставляли резюме, договаривались 
о встрече и собеседовании. Всего посетили 
ярмарку более  300 человек, из них лица с 

ограниченной воз-
можностью- 26. По 
результатам ярмарки 
15 человек пригла-
шены для дальней-
шего собеседования 
и трудоустройства,  
для направления на 
общественные рабо-
ты - 7 человек, для 
обучения – 1.  Ярмар-
ка свидетельствует о 
том, что проведение 
подобных мероприя-
тий является эффек-
тивным  способом 
поиска работы для 
жителей Абайского 
района.

Кайрат БЛЯЛОВ

Өмір-жүректің қағысымен, танымның 
табысымен жүзеге асады. Бес жасыңда ЕС 
кіреді де, он үш жас мүшеліден соң өзіндік 
ЕП пайда болады-мыс. Осылайша ЕСЕП 
патшалығы бар өмір жолыңа пәрменділігін 
көрсетеді. Немесе «Төртеу түгел 
болса, төбедегі келеді» дегеніміз 
де: алу, қосу, көбейту мен бөлу бол-
са керек. Жаһандық жер көлемінен 
тоғызыншы орынды иеленген 
тәуелсіз мемелкетіміздің шекара-
сын бекітуде төрт сағат В.И. Ленин-
мен пікірлескен жерлес математик, 
қоғам қайраткері Әлімхан Ермеков 
те Том технологиялық институтының 
тау-кен факультетіне конкурс-
сыз қабылданған. Бірақ оны түрлі 
жағдайларға байланысты 1923 жылы 
ғана бітірді. Зеректігі мен алғырлығы 
оған математиканы өз бетінше 
меңгеруге мүмкіндік берді. Мате-
матика ғылымы бойынша қазақтан 
шыққан тұңғыш профессор.

Ерекше қабілетті еңбек адамының 
бейнесін мен бүгін Қырықбаева 
Ғази Сембайқызының өмір жо-
лынан өрнектемекпін. Қасиетті 
Қарқаралының Балқантау сілемінде 
1957 жылы дүниеге келген балауса 
қыз, сол кездегі Егіндібұлақ ауда-
ны орталығындағы мектепті бітіріп,  
ҚарМУдің математика факультетіне 
оқуға түседі. 1979 жылы аталған оқу 
орынын тәмамдап, туған жеріне, білім 
алған ошағына оралып, ұстаздық 
қызметтің тізгінін ұстайды. Алғаш 
қолға атестат тиген кезден 1996 жылға 
дейін мектепішілік жұмыстардың талай 
баспалдағынан өтеді. Аудан орталығынан 
шалғай жатқан Қаракөл ұжымшарында 
да ұстаздық етеді. Сол кездегі шәкірттері 
бүгінде шау тартқан ауыл азаматтары, 
көбісі шалғай мекендерге шашырап кет-
кен. Тоқсаныншы жылдардағы тоқырау 
кездерінде жанұясымен  Абай қаласына 
көшіп келеді. 1996 жылдан бері осы қаладағы 
жалғыз қазақ мектебі №5- Абай Құнанбаев 
атындағы мектеп-гимназиясының мате-
матика пәнінің мұғалімі боп қызмет етіп 
жүр. 35 жылғы еңбек- тақта мен тағылым, 
тағдырға тарту болған тамаша нәтижелер 
де жоқ емес. Дала дүниетанымынан қала 
психологиясын меңгеріп, жиырма жылға 
жуық бір мекемеде жұмыс жасауда. «Ал-
тын белгі» үміткерлері талай додада  та-
лабын ақтап шығып, мерейін тасытты. 
«Шәкіртсіз ұстаз тұл» десек те, «Ұстазы 
жақсының ұстамы жақсы» деген сөз осы 
кісіге айтылғандай. Көбісі бүгінде ЖОО 
аяқтап әр-түрлі салада еңбектенуде. Бір-
екеуін атап беріңізше деп едім, олар көп 
қой, бәрін бөле жарғым келмейді-деп 
қысылады. Сонда да  Астананың абырой-
лы  оқу орындарын бітірген Жәкенова 
Дана, Саджанова Нұржамал, Карипова 
Ләззат сынды шәкірттері бар. Бүгінде бір 
бір жоғарғы оқу орынының мақтанышы 
болып жүрген Қабдуалиева Айгерім, Өзбек 
Меруерт (Астана), Байымбетов Ержан (Қар 
ПТИ) болса, биылғы оқу жыдында матема-
тика пәнінен жоғарғы жетістікке жеткен Ка-
рипова Анар, Аманжолова Айсұлу сияқты 
түлектері де үлкен жолдан үмітті. Бұл ҰБТ 
байқалған бауырларымыздың кейінгісі 
ғана. Ғази апай 5-11 сынып аралығында 
математика, геометрия, алгербра сияқты 
ауыр да пәрменді пәннен сабақ берген. 
Педагогикалық қызметтегі табыстары 

Есеп патшалығында 
еркелік жоқ

үшін білім министрлігінен «Ы.Алтынсарин 
атындағы»  медальді 2014 жылы кеудесіне 
қадаған, «Жоғарғы санаттағы мұғалім» 
дәрежесі тағы бар. Математиктер негізінен 
көп сөзді емес, сөзден гөрі дәлелді, деректі 

қажет етеді. Ол алғырлық пен елгезектікті 
дамытып, ой ұшқырлығын ұштайды. Ғази 
мұғалім « Бұрын ауқымды, теориялық 
білім жүйесімен оқуды ауырлатып ала-
тынбыз, қазір тест жүйесі, балалар белгілі 
бір жағдайға байланысты есептің шешуін 
өзіндік интелектімен игереді. Яғни фор-
мула мен белгілі алгоритмге бейімделе 
келіп, шешім қабылдайды.»-дейді. Мұның 
бәрі бір сөзбен айтқанда фунукциалдық 
сауаттылыққа бағыттайды. Міне, биыл 
маңдай тері мен таңдай сөлін сарқыған 
еңбектің межесіне жетіп зейнетке шықты. 
Жолдасы Рысмағамбет Мұсағалиұлы да 
жоғарғы білімді маман, бүгінде аудандық 
мәслихаттың депутаты, Абай аудандық 
мұрағатының директоры боп қызмет етеді. 
Рысекең қашан да ұстаз мамандығының 
машақатына түсіністікпен қарайды. Абай 
тұрғындарына тағылымды ұстаздығымен 
танылған Ғази Сембайқызы үш баланы 
бағып-қағып жеткізген бақытты ана. Үлкені- 
Әсел Мұсағалиева Қарағанды облысы бой-
ынша мемлекеттік қызмет және тәртіптік 
кеңес басқармасында қызмет етеді, ал ұлы 
Қайрат Қарағандыдағы зауыттардың бірінде 
бас инженер, кенже қыздары Айгүл Абай 
ауданы әкімдігінің экономика және бюджет 
бөлімінде жұмыс жасайды. Бәрі де жоғарғы 
білімді маман, құзырлы қызметкерлер екен. 
Төрт амалды төңкеріп тастайтын жер-
лес апамыздың қазір төрт немересі бар. 
Айгерім 3-сыныпта, ал Алина 2- сыныпта 
оқиды, Дамир және Алижан атты нұрлы 
нәрестелер әлі кішкентай көрінеді.  Ғази 
ұстаз зейнет жасына жетсе де, еңбектен 
қол үзбей, мектептегі алты-жеті математик 
мұғалімдерге бағыт-бағдарын беріп, шұғыл 
дайындықты қажет еткен шәкірттерге кеңесі 
болып жүреді. «Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға»-дегені шын екен.

Р. Нұрбай

Құрметті аудан тұрғындары!
Бұл мереке Елбасының 2013 жылғы 22 қарашадағы Жарлығы бойынша Қазақстанда 

екінші рет аталып отыр.  
Еліміз «Қазақстан 2050» стратегиясының негізгі тұғыры - Жалпыға ортақ Еңбек 

Қоғамын қалыптастыру жолында сеніммен алға басып келеді.
Қазақстан экономикасында заманауи зауыттар мен кәсіпорындар, жаңа күре жолдар са-

лынып, ондаған мың жаңа жұмыс орындары ашылуда
Біз ауылшаруашылығын дамытудың, шағын және орта бизнесті қолдаудың ауқымды 

бағдарламаларын іске асырудамыз.
Кәсіби мамандар даярлау саласында сапалы өзгерістер жүзеге асырылып, дуальды 

білім жүйесі енгізілуде. Еңбеккерлерді әлеуметтік қорғаудың деңгейі көтеріліп, еңбек 
қатынастары туралы ұлттық заңдарымыз жетілдірілуде, кәсіподақтардың орны нығая 
түсуде.

Құрметті жерлестер! Бұл мейрам еңбек адамының қоғамдағы мәртебесiн арттыруға, 
өндiрiстiк қызметтердi ынталандыруға, жұмысшы мамандықтарды насихаттау мен 
көпжылдық еңбек дәстүрлерiн нығайтуға бағытталған.

Ардагерлерімізге айтар алғысымыз бөлек. Өмірін еңбек етуге арнап, ұрпақтарын 
тәрбиелеп, оларға өз кезегінде жол сілтеп отырады. Сол себепті қарттарымызға деген 
алғысымыз шексіз.

Сіздерді Еңбек күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Әрбір қазақстандықтың 
лайықты, адал және кәсіби еңбегі   Қазақстанның ұлы мақсаты – әлемдегі ең дамыған 30 
елдің қатарына кіруінің кепілі болмақ. Бүгінгі мереке күні сіздерге зор денсаулық, еңбекте 
жаңа табыстар және амандық тілейміз! 

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының хатшысы  Б.Цай
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Уважаемые ветераны и 
представители старшего поколения!

Ежегодно 1 октября во всех странах мира отмечается День пожилых людей. Эта заме-
чательная традиция подчеркивает тот вклад, который вносят ветераны в жизнь общества, и 
одновременно является проявлением заботы о пожилых людях.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев постоянно подчеркивает, что наш 
святой долг – не забывать о нуждах старшего поколения, каждого ветерана. Эти слова яв-
ляются программой действий для нас, они воплощаются в конкретные дела. Ежегодно по-
вышается жизненный уровень пожилых людей, совершенствуются формы и методы их со-
циального обеспечения. Оказание представителям старшего поколения благотворительной 
и иной помощи в нашем районе стало нормой жизни.

Большое внимание уделяется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов, труженикам тыла военных лет.

Уважаемые земляки! Мы ценим и почитаем ваш труд, жизненный опыт и мудрость, 
отдаем должное вашему оптимизму и преданности высоким идеалам. Отрадно, что и се-
годня, несмотря на почтенный возраст, многие из вас принимают активное участие в жизни 
района и области.

От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья!

Аким Абайского района                       С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата              Б.Цай

21 сентября 2015 года  сотрудниками ГУ  
«Аппарат акима Мичуринского сельского 
округа»  во главе с и.о. акима Жунусбековой 
Аяулым Балгабаевной  и руководителем  к/х 
«Жардем» Бекбулатовой Жибек Аюбаевны 
была проведена акция «Дорога в школу» 
под девизом "Поможем детям вместе" в Ми-

чуринской общеобразовательной школе. 
Целью данной акции является оказание 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ 
ВМЕСТЕ

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального  Совета ветеранов Республики Казахстан к руководителям вете-

ранских организаций, исполнительных органов, предпринимателям  о проведении 
месячника социальной поддержки пожилых людей

Дорогие друзья!
Приближается 1 октября – один из самых теплых и сердечных праздников- 

Международный День пожилых людей, который отмечается всем прогрессивным 
человечеством.

Этот день дает нам возможность не только выразить слова огромной призна-
тельности героическому старшему поколению, но и проявить искреннее внимание 
к нему.  Граждане пожилого возврата, в первую очередь ветераны Великой От-
ечественной войны  1941-1945 годов, играют особую роль в жизни общества. За 
плечами пожилых людей ратный подвиг в годы  Великой  Отечественной  войны, 
восстановление разрушенного хозяйства, строительство новых промышленных 
предприятий, заслуги в трудовых делах, воспитании молодого поколения.

В целях привлечения  внимания общественности к проблемам старости, фор-
мирования социального участия  в делах пожилых людей, укрепления солидарно-
сти поколений Центральный Совет ветеранов страны обращается к руководителям 
ветеранских организаций, исполнительным органам, учреждениям, организаци-
ям, предприятиям, к предпринимателям Республики Казахстан с просьбой про-
вести в октябре 2015 года  традиционный месячник по оказанию моральной, со-
циально-бытовой и другой необходимой помощи гражданам пожилого возраста.

Большое значение для пожилых людей имеют доброе слово, знаки внимания 
со  стороны  ветеранских организаций и органов власти, общественное  признание 
их заслуг, уважительное отношение, доверительность в общении. Именно на это 
следует сделать основной акцент в ходе предстоящего месячника. 

Мы уверены, пожилые люди,   как и в прошлые годы, будут окружены внима-
нием и поддержкой, а сами они с пониманием отнесутся к реальным возможно-
стям государства.

Центральный Совет ветеранов

помощи и под-
держки школь-
никам из мало-
обеспеченных 
семей, привле-
чение обще-
ственного вни-

мания к проблемам детей.
В рамках данной акции 

было охвачено 32 школь-
ника, из них с 1-4 классы 
20 детей, с 5-8 класс 12 де-
тей, которым была вруче-
на благотворительная по-
мощь в виде канцелярских 
принадлежностей. 

Ф.Р.Махмутова,
специалист ГУ «Аппарат акима Мичу-

ринского сельского округа»

Тілге құрмет-елге құрмет
1989 жылы қыркүйектің 22 жұлдызында Қазақстанда Тілдер туралы заң қабылданған 

болатын. Жыл сайын  бұл мерекені елімізде тұратын ұлт өкілдерімен ұлыстар тойлап 
келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыру аясында 
және оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту мақсатында Қарағанды облы-
сы МКҚБ ММ 3-ші полиция батальонының командирі Серік Амантайұлы Қалмағамбетов 
жеке құраммен Тілге құрмет елге құрмет атты мерекелі іс-шара өткізді. 

Өз тілшімізден

В преддверии праздника – Дня пожилых 
людей – председатель ветеранской органи-
зации воинов-интернационалистов Юрий 
Родин и начальник отдела призыва и кон-
тракта отдела по делам обороны Шакенов 
Данияр посетили матерей афганцев, чьих 
сынов уже нет в живых. Для них этот день 
стал особым праздником. Гости принесли с 
собой в подарок продуктовые наборы. Пер-
вой делегацию встречала Анищенко В.В. 

Она поблагодарила ребят за оказанное 
внимание. Среди матерей воинов-интерна-
ционалистов, которых в этот день посети-
ли, были: Алипбекова З.Т., Щатилова А.Н., 
Махмутова Ф.А., а также воин-интернаци-
оналист, инвалид 2-ой группы Пономарев 
В.А.

«Спасибо, что не забываете нас. Это 
была очень приятная неожиданность – ко 
мне приехали красивые молодые ребята, 
поздравили, поблагодарили за сына. Мне 
было очень приятно», – благодарила мать 
воина-афганца Зауреш Алипбекова. У со-
бравшихся была возможность пообщаться, 
поделиться своими горестями и радостями, 
помянуть тех, кого уже нет в живых, обсу-
дить планы на будущее. Жизненный путь 
таких людей, достоин восхищения и приме-
ра. Память об их детям навсегда останется 
примером чести, доблести и мужества.

Юрий Родин отметил, что эта акция не 
единичная и является инициативой «афган-
цев», при помощи администрации района. 

«Это – наша традиция. Мы не можем 
быть равнодушными, поскольку сами – ве-

Матерей афганцев власть 
не забывает

тераны войны в Афганистане. Мы не по-
наслышке знаем, что такое честь, долг и 
совесть. Матери наших сослуживцев наде-
ются на нас, видят в нас своих сыновей, по-
мощников, и мы не можем их разочаровать»

Юлия ОСИЕВА

Бүгінгі таңда оқып – үйренуге бұдан бұрын Қарулы Күштерде әскери қызмет 
өткерген  және запастағы офицерлер, сержанттар және сарбаздар келді. Барлығы 
15 күндік әскери – оқытылған резервтің бағдарламалары бойынша дайындау жо-
спарлануда.

Жиын бағдарламасы 2 аптаға есептелінген. Әскери міндеттілер әскери 
қызметшілердің басшылық етуімен жауынгерлік даярлық пен әскери істің 
ерекшеліктерін, қару – жарақ пен техниканы игереді. Сонымен қатар тылдық және 
техникалық қамтамасыз етудің жекелеген әскери мамандықтары, радиациялық, 
химиялық және биологиялық қорғау, тәрбие және идеологиялық жұмыстар бой-
ынша дайындық жүргізілуде.

Әскери міндеттілермен әскери жиындар әскери – оқытылған  резерв саны-
нан азаматтардан қажет етілетін әскери дайындық деңгейін ұстап тұру үшін жиі 
ұйымдастырылады.

Ұйымдастыру – жұмылдыру жұмыстарына биылғы жылы аудан бойынша 12 
әскери міндетті тартылып, оқып – үйренуден өтті. Қатысушылардың барлығы 
дерлік тұрақты жұмысы бар екенін атап өткен жөн. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Әскери өмірмен танысты

Қадірлі ардагерлер мен аға 
ұрпақтың өкілдері!

Дәстүр бойынша 1 қазанда бүкіл әлемдік қауымдастық Халықаралық қарттар күнін 
атап өтеді.  Бұл мереке аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық 
білдіретін және ардагерлерге қамқорлық көрсететін күн болып табылады.

Қарттарға қамқорлық – біздің халқымыздың санасына терең сіңген қасиет. Ел Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында Қазақстанда ардагер-
лерге қамқорлық жасауда ауқымды шаралар іске асырылуда. Мемлекет басшысының баста-
масымен жүргізіліп жатқан реформалар да халықтың әл – ауқаты мен әлеуметтік жағдайын 
көтеруге бағытталған.

Ұлы Отан соғысына қатысушылары мен мүгедектеріне, соғысқа қайтпаған 
жауынгерлердің жесірлеріне, соғыс кезіндегі тыл ардагерлеріне ерекше ілтипат көрсетілуде.

Біз, сіздердің балаларыңыз бен немерелеріңіз, тәлімді тәрбие, сапалы білім беріп 
өсіргендіктеріңіз үшін, өмірдің небір қиындықтарын қайыспай жеңе білуге және жеңістерге 
шаттана білуге үйреткендеріңіз үшін терең алғысымызды білдіреміз. Қымбатты жерлестер! 
Бүгінгі ұрпақ үшін жасаған бар жақсылықтарыңыз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. 
Сіздерге зор денсаулық, көтеріңкі көңіл-күй, отбасыларыңыз бен замандастарыңыз ара-
сында атап өтетін мереке күндері көп болсын деп тілейміз. Егде тартқан жастарыңыз 
еңселеріңізді түсірмей, өмірлік күш-қуаттарыңыз ұзағынан болғай!

Баршаңызға мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл күй, ұзақ ғұмыр тілейміз!

Абай ауданының әкімі   С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының хатшысы Б.Цай
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В Абае полным ходом идут подгото-
вительные работы к предстоящему отопи-
тельному сезону. Коммунальщики наводят 
последние штрихи. Однако эффективность 
и качество теплоснабжения в нашем городе 
может ухудшиться из-за кражи теплоизоля-

ционного материала на магистральной сети.
Так, 18 сентября во время патрулирова-

ния города ночной оперативной поисковой 
группой «Тулпар» в районе городской боль-
ницы был задержан безработный житель 
города, который снимал с тепломагистра-
ли оцинкованные листы. Определив неза-
конные действия гражданина, полицейские 
задержали мужчину. По данному факту в 
УВД Абайского района возбуждено уго-
ловное дело по статье 188 часть 1 УК РК 
(Кража чужого имущества). В дальнейшем 
материалы дела будут переданы в суд. Со-
гласно уголовному законодательству муж-
чине грозит срок до 3 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества. Таким образом,  
полицейский патруль сработал слаженно и 
предотвратил кражу.  

К сведению, на данный момент тепло-
магистраль находится на балансе комму-
нального предприятия ТОО «Абайские те-
плосети».

Говорит Почетный гражданин Абайско-
го района, председатель совета Старейшин 
города Абай  Николай Митрофанович 
Дудкин.

 - Узнав о том, что молодой человек пой-
ман при попытке украсть оцинкованныели-
сты с теплотрассы, мы крайне возмутились 
таким поведением, ведь вопрос теплоснаб-
жения города – это очень важный вопрос. 
Под контролем местных властей ведется ос-
новательная подготовка к предстоящим хо-

КРИМИНАЛ

ЗА ОБЩЕЕ БЛАГО
лодам. Все усилия направлены на то, чтобы 
в квартирах абайцев было тепло и уютно. 
Это очень печально, что молодой мужчина 
вместо того, чтобы заработать деньги, пре-
небрег принципами морали и права, стре-
мясь получить сиюминутную выгоду. Этот  

человек совершил противоправный посту-
пок, ведь сегодня, когда мы прославляем 
Человека труда,  этот проступок  выглядит 
нелепым. Он должен осознать свою ошибку 
и исправиться, - сказал Николай Митрофа-
нович.

Осуждает неблаговидный поступок дан-
ных лиц и депутат районного маслихата,  
Мусагалиев Рысмаганбет Мусагалиевич. 
Ежегодно из районного бюджета выделяют-
ся денежные средства на ремонт тепломаги-
страли и  вопрос теплоснабжения находится 
на особом контроле у депутатов. По мне-
нию народного избранника абайцам необхо-
димо проявлять гражданское позицию и не 
проходить мимо фактов порчи имущества. 
Прежде всего, теплоизоляция существенно 
влияет на качество теплоснабжения, спо-
собствуя сохранению производимой и пода-
ваемой температуры от теплоисточника до 
конечного потребителя. В результате подоб-
ных краж, не только коммунальщики, но и 
жители города несут значительный ущерб, 
подчеркнул Рысмаганбет Мусагалиевич.

Коммунальщики также призывают 
абайцев быть бдительными и сообщать о 
кражах теплоизоляционного материала. Со-
хранность утепленных теплотрасс – наша 
общая задача! Действительно, нужно бить 
тревогу, когда нашему общему благу и иму-
ществу грозит опасность!

Кайрат БЛЯЛОВ

Пробация туралы түсінік
Пробация қызметі пробациялық бақылауды тек шартты сотталғандарға ғана емес, 

бас бостандығынан шектеу,бас бостандығынан айыру орындарынан шартты түрде  ал-
дын ала босатылғандарға да көмек көрсетеді. Одан басқа аталған Кодекске сәйкес 
пробация қызметінің міндетіне сотпен әкімшілік бақылау орнатылып,мекемеден 
босатылған тұлғаларға қатысты әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кіреді. Бұдан басқа 
сотталғандардын негізгі міндеттері  11-бапта қарастырылған болатын. Нормада барлық 
сотталғандарға қатысты талаптар бар.Солай,осы баптың 1-тармағының 5 тармақшасымен 
сотталған  жазасын толық өтегенге дейін немесе жазадан босатылмағанша,пробациондық 
бақылау мерзімі  аяқталғанға дейін, жаза өтеу мерзімін кейінге қалдыру мерзімі 
аяқталмағанша ҚР аумағынан шығуына тыйым салатын норма қарастырылған.Қоғамдық  
жұмыстар түріндегі жазаны орындауда да өзгертулер байқалады. ҚКжаңа ҚК 43-бабына 
сәйкес қоғамдық жұмыстардан сағат саны үш жүзге дейін ұзартылады. Осы жаза түрінде 
жаңалық болып табылатын жағдай ҚК43-бабы мен ҚАК 58-баптарына сәйкес,сотталған 
қоғамдық жұмысты орындаған кезде негізгі жұмыс орнынан жазасын өтегенге дейін бо-
сатылады. Шартты сотталғандарға пробациялық бақылау орнатуды орындауда пробация  
қызметіне тіркеуге келмеген кездегі жауапкершілікке жеңілдік жасалынған. Енді жаңа 
ҚАК174-бабының 4-тармағына сәйкес пробация қызметіне тіркеуге шартты сооталғандар 
айына екі рет және пробация қызметінің шақыруы бойынша келеді.ҚАК 176-бабының 1- 
тармағына сәйкес,егер тәртіп бұзушылықтар анықталған кезде пробация қызметі сотқа 
пробайиялық бақлаудағы мерзімін ұзарту туралы ұсыныс жолдайды.Ұзарту мерзімі  бір 
жылдан артық болмауы,ал кәмелетке толмағандарды қатысты алты айдан артық аспауы 
тиіс.

А.Қасымов 
Абай аудандық   №1 Пробация қызметінің аға инспекторы    әділет  лейтенанты

Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению 
свободы осуществляется Уголовно-исполнительным кодексом РК, нормативными актами 
Правительства РК и МВД РК. 

Администрация исправительного учреждения несет ответственность за выполнение 
установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечи-
вающих охрану здоровья осужденных.

Осужденные к лишению свободы обязаны выполнять правила личной и общей гигие-
ны, требования санитарии.

Правовое регулирование и организация медико-санитарного обеспечения осужденных 
к лишению свободы исходит из содержания конституционного права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

С целью реализации медико-санитарного обеспечения в местах лишения свободы орга-
низуется лечебно-санитарно-профилактическая помощь осужденным, которая предостав-
ляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений  
и законодательством РК.

В ИУ осуществляется: медицинское обследование и наблюдение осужденных в целях 
профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, наблюдение и лечение методами и 
средствами, рекомендованными МЗ РК, а также определение их трудоспособности.

В случаях, когда необходимая медицинская помощь не может быть оказана в лечебно-
профилактических учреждениях и лечебных исправительных учреждениях, осужденные 
могут быть направлены, как правило, в территориальные лечебно-профилактические уч-
реждения органов здравоохранения. 

Согласно УИК РК прослеживается тенденция повышения условий содержания осуж-
денных в лучшую сторону. Администрация учреждения приводит в действие законные ста-
тьи РК и следит за точностью их исполнения. 

Е.М.Апаханов,
Начальник РГУ «Учреждение АК-159/17» КУИС МВД РК подполковник юстиции

Медико-санитарное обеспечение 
осужденных в ИУ

Адам.Қоғам.Заң.Человек.Общество.Закон

Лишение человека свободы, его соци-
альная изоляция - мощный фактор модифи-
кации человеческого поведения. Психика 
каждого человека по-разному реагирует на 
этот фактор. Но можно выделить основ-
ные психологические симптомы поведения 
человека в этих, по существу крайне на-
пряженных, а иногда и стрессовых усло-
виях. Тюрьма, колония - ломка привычного 
уклада жизни, отрыв индивида от родных, 
близких людей, годы тяжелого обреченного 
существования. Места лишения свободы - 
повышенные трудности адаптации, частые 
межличностные конфликты, недоброжела-
тельность окружения. У осужденного при 
этом обостряются его возможные личност-
ные дефекты.

Наиболее важным является впечатление 
первых дней пребывания в колонии. Оно на-
долго определяет отношение осужденных к 
учреждению, его администрации и форми-
рует их поведение в процессе отбывания на-
казания в целом. Важную роль в облегчении 
адаптации вновь прибывших осужденных к 
жизни в условиях ИУ принадлежит психо-
логической службе.

Нахождение в исправительном учреж-
дении, наличие режима, изменение сте-
реотипа, резкое ограничение и изменение 
потребностей в значительной степени уси-
ливают переживания осужденных, причем 
эти переживания имеют различную направ-
ленность. У отдельных осужденных в пере-
живаниях доминирует категория прошлого, 

Специфика работы психолога в 
исправительном учреждении

у других - категория будущего, у третьих - 
категория настоящего. Первая группа замы-
кается в воспоминаниях о прошлом образе 
жизни, идеализирует его, более длитель-
ное время привыкает и приспосабливается 
к настоящему образу жизни. Значительно 
легче приспосабливаются к режиму и к ус-
ловиям жизни в исправительных учрежде-
ниях осужденные, у которых доминируют 
переживания второго и третьего порядка. 
Когда начинает доминировать категория 
будущего, когда они мысленно строят свою 
жизнь после отбытия наказания, трудности 
режима переживают значительно легче, по-
скольку рассматривают их как временные; 
этот период жизни является для них только 
переходным к тому, которого они ждут в бу-
дущем.

Как правило, в условиях лишения сво-
боды и вследствие этого лишения многих 
благ, которыми повсеместно и незаметно 
пользуются все граждане, происходит суще-
ственное переосмысливание осужденным 
многих прошлых отношений и интересов. 
Он начинает иначе ценить те отношения 
и блага, которые раньше им вообще не за-
мечались или даже вызывали раздражение. 
Совершенно иначе в настоящих условиях 
он вспоминает отношения товарищей по ра-
боте, взаимоотношения в семье. В связи с 
этим происходи переоценка своих прошлых 
интересов, своего отношения к людям.

Л.Л.Занкевич, 
психолог АК-159/17

В рамках реализации поручения Главы государства Министерством внутренних дел 
совместно с государственными органами реализуется проведение широкомасштабной 
республиканской акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям».

Цель акции – формирование у населения принципа «нулевой терпимости» к бес-
порядку и мелким правонарушениям», повышение правосознания и правовой культуры 
граждан, на основании выше изложенного в период с 28 по 30 сентября т.г. на терри-
тории Абайского района проводится широкомасштабная акция «Нулевая терпимость к 
беспорядку и правонарушениям». с привлечением представителей заинтересованных 
государственных органов, партии «Нур-Отан», неправительственных организаций, 
общественности и средств массовой информации.»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АБАЙСКОГО РАЙОНА

Торговля людьми – совершаемые в целях 
эксплуатации или изъятия органов либо тканей, 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 
купля-продажа или получение человека путем 
угрозы силой либо ее применения или других 
форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимо-
стью положения, либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод для получения согласия лица, 
контролирующее другое лицо. 

Торговля людьми приобрела глобальные мас-
штабы и является современной формой рабства 
затрагивающей людей во всем мире. Эта пробле-
ма касается всех стран мира и богатых и бедных, 
и ее решение требует усилий всего международ-
ного сообщества. Жертвы торговли людьми при-
нуждаются в работе в невыносимых условиях на 
официальном рынке труда и неофициально, в ка-
честве домашней прислуги, попрошаек.

Торговля женщинами, мужчинами и детьми 
осуществляется также в целях сексуальной экс-
плуатации в виде принудительной проституции, 
порнографии и сексуального туризма. Предста-
вители этого преступного бизнеса удерживают 
при себе жертв угрозами или силой, отнимая или 
отказываясь возвращать им документы, обреме-
няя их долговыми обязательствами и ограничи-
вая в передвижении.

По неофициальной статистике работорговля 
– занимает третье место в теневом бизнесе по-
сле торговли наркотиками и оружием. По данным 
ООН, ежегодно в руки работорговцев попадает 
до 5 миллионов человек. 80% пострадавших от 
транснациональной торговли людьми составля-
ют женщина и дети, из которых 70% продаются 
в другую страну в целях сексуальной эксплуата-
ции.

Вербовщики завлекают:
-через близких людей, родственников;
-через рекламу в СМИ предлагают высоко-

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 
оплачиваемую работу за границей, не требую-
щую  высокой квалификации, опыта работы и 
знания языка той страны, в которую отправляют 
работать;

-через организацию «Школы красоты» мо-
дельные, брачные агентства и международные 
службы знакомств, проводят отборочные туры 
конкурсов красоты, фотомоделей, якобы устраи-
ваемых этими агентствами.

Факты торговли людьми зарегистрированы 
и в Казахстане. Причем, если в первые годы 21 
века граждане Казахстана подвергались вывозу 
и эксплуатации за рубежом, то в последние годы 
Казахстан все больше становится страной про-
исхождения, назначения и транзита жертв транс-
граничной торговли людьми. Торговля людьми 
существует и внутри страны, при этом жертвы 
обычно вывозятся из сельской местности для ра-
боты в больших городах.

В целях предупреждения преступлений, 
связанных с торговлей людьми, на территории 
Абайского района проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия «STOP трафик». 
В рамках оперативно-профилактических меро-
приятий проводятся акции – основной целью, 
которых является ознакомление широких слоев 
населения с предупреждением, пресечением тор-
говли людьми, необратимости наказания за нее, 
способами и методами борьбы с трудовой и сек-
суальной эксплуатациями, а также, о негативных 
последствиях сводничества, содержания прито-
нов, сутенерства, вовлечения женщин и детей в 
занятие проституцией.

В случае совершения в отношении Вас про-
тивоправных действий звоните по телефонам:  
УВД района – 102, 4-46-66, 4-34-69,а также по 
телефону доверия УВД района 4-25-69.

А.А.Турекулова, 
Ст. инспектор ГЗЖН ОАП УВД 

Абайского района майор полиции
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Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
отандық агроөнеркәсіптік кешенді 
модернизациялаудың бірден-бір ең 
маңызды мәселесі болып есептелінеді. 
Осыған байланысты Ауыл шаруашылығы 
министрлігі сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарын ескерту және ал-
дын алу үшін қоғамды қатыстыра оты-
рып, ақпараттық мүмкіндіктерді, жаңа 
құқықтық механизмдерді пайдалануға 
ба-ғытталған сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарға қарсы тұжырымдаған іс-
қимыл страте-гиясын іске асыруда.

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің Қарағанды облыстық 
аумақтық инспекциясында Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2015-2025 жылдарға арналған стратегияны 
іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары 
бекітілген.

Аталған жоспарды жүзеге асыру аясын-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты 
ұйымдастыруға және сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар фактісінің есебін 
жүргізуге Агроөнеркәсіптік кешендегі 
мемлекеттік инспекция комитетінің қалалық, 
аудандық аумақтық инспекцияларының 
басшыларының жауаптылығы күшейтілді.

Ең маңыздысы, барлық қолжетімді 
құралдарды пайдалана отырып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамалар бойынша 
түсіндіру жұмыстарын қамтамасыз ету-
де мемлекеттік органдардың, бұқаралық 
ақпарат құралдарының, қоғамдық 
бірлестіктердің және үкіметтік емес 
ұйымдардың күштерін әрі қарай үйлестіру. 

Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлыққа 
шалдыққыш ортада – мемлекеттік 
қызмет көрсету, олардың стандартталуы, 
рұқсаттамалық рәсімдердің азайтылуы, 
келісу, лицензиялау, мемлекеттік сатып алу 
жүйесін жетілдіру тәртіптерінде жүйелі 
өзгерістер жасалуда.       

Айта келе, кейінгі жылдары кезең-
кезеңімен заңнамалық өзгерістер негізінде 
жүргізілген жұмыс-тар ішінде рұқсаттама 
жүйесін жетілдіру аясында лицензиялаудың, 
рұқсаттама құжаттарын беру-дің, бақылау-
қадағалау функцияларының кейбір 

түрлері жойылды және алып тастауға 
ұсынылды. Оның ішінде кедендік одақ 
келісімдеріне сәйкес рұқсаттама құжаттар 
түрлері қысқарды және қызмет көрсетуді 
оңтайландыру жұмыстары жалғасуда.     

Соңғысының бір мысалы, үстіміздегі 
жылы қолға алынып отырған шаралардың 
бірі, фитосанита-риялық қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік қызмет 
көрсетудің автоматтандырылған процессін 
енгізу. Ол дегеніміз, фитосанитариялық 
және карантиндік сертификаттарды халыққа 
қызмет көр-сету орталығы арқылы беруді 
жүзеге асыру мәселесін пысықтап, «бір 
терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау 
және қызмет алушыларға оның нәтижелерін 
ұсыну сияқты жұмыстарды ұйымдастыру. 

«Бір терезе» қағидаты бойынша сыбай-
лас жемқорлық көріністерін алдын алу және 
жою бойынша жүйелі шаралар кешенін дай-
ындау және қолдану уақыт пен құралдардың 
көп өнімделуіне, сыбай-лас жемқорлықтық 
деңгейінің төмендеуіне, азаматтардың 
мәселелерін шешу кезінде айқынды-лықты 
және мониторингті қамтамасыз етуге, 
әкімшілік кедергілерді азайтуға әкеледі.          

Осы бағытта жалғасқан жұмыстардың 
негізгісі саналатын Интернет-құралдары 
арқылы тұрғын-дармен мемлекеттің 
толыққанды қайтарымды байланысын 
құрауға мүмкіндігі бар «электрондық 
үкіметті» енгізу сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдарды жүзеге асыруға 
ықпал етеді.   

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру 
үшін мемлекеттік органдар жұмысының  
ашықтығы мен айқындылығын жақсартуға, 
қабылданған шешімдердің тиімділігін 
көтеруге мүмкіндік туғызатын мемлекеттік 
қызметтерді ұсынудың айқын стандарттары 
енгізілуде.

Сондай-ақ, азаматтардың сыбайлас 
жемқорлық фактілері туралы кедергісіз 
ақпарат алуы, оның ішінде мемлекеттік 
органдардың сенім телефондары мен веб-
сайттары арқылы кедергісіз ақпарат алуы 
үшін жағдайлар жасалуда.

Ж.ИСА,
ҚР АШМ АӨК МИК Абай аудандық 

аумақтық инспекциясының басшысы

ЖЕМҚОРЛЫҚ - 
ЖЕГІ ҚҰРТ

Қазақстан Республикасы әділет 
органдарының орнығуы мен даму 
тарихының басталуы 1919 жылдың 
соңы 1920 жылдың басына сай келеді. 
1919 жылдың 10  қазанында Қырғыз 
революциялық комитетінің құрамында 
сот құрылымы жөніндегі жұмыстарға 
басшылық ететін әділет бөлімі құрылды. 

1920 жылдың 26 тамызы Қазақстан 
тарихындағы елеулі күндердің бірі бо-
лып табылды. Дәл осы күні БОАК-тың 
декретімен Қазақ АКСР құрылды, қазақ 
халқының өзінің ұлттық мемлекетін құру 
туралы ғасырлық арманы орындалды. Осы 
декретпен Қазақстанның әділет халық ко-
миссариаты құрылды. 

1936 жыл Қарағанды облысы әділет 
органдарының құрылуымен байланы-
сты. Облыс орталығы Қарағандыға ау-
ыстырылды. Мұнда халық соттарының 
жұмыстарына басшылық ететін облыстық 
сот ұйымдастырылды. 1956 жылдың тамыз 
айында әділет басқармалары жалпылай та-
ратылып, ал сот басқару міндеттері өлкелік 
және облыстық соттарға жүктелді. Ал 1970 
жылы Әділет министрлігі және облыстарда 
басқармалар құрылды, оларға 1956 жылға 
дейін айналысқан міндеттері қайтарылды.  

Әділет органдары өз құзіреті 
қарамағында мемлекет қызметінің 
құқықтық қамтамасыз етуін жүзеге асы-
ратын, мемлекеттік органдар, ұйымдар, 
лауазымды тұлғалар мен азаматтардың 
жұмысында заңдылық тәртібін қолдайтын, 
азаматтар мен ұйымдардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін 
атқарушы өкімет органы болып табылады. 

Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігі Әділет министрлігінің жаңа 
парақтарын ашты. Тарихи өзгерістер 
егеменді республиканың маңызды заң 
актілерінің тууына себеп болды. 2004 

Абай ауданы Әділет 
басқармасына – 10 жыл

жылдың қаңтар айынан бастап Әділет 
басқармасы «Қарағанды облысы Әділет 
департаменті» болып өзгертілді. Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 08 
ақпандағы № 120 Қаулысының негізінде 
аудандық (қалалық) Әділет басқармаслары 
құрыла бастады. Осылардың қатарында 
Абай ауданы Әділет басқармасы 2005 

жылдың 17 наурызында құрылды. 
 «Қазақстан Республикасының кәсіптік 

және өзге де мерекелер туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 1998 жылғы 
20 қаңтардағы №3827 Жарлығына өзгеріс 
енгізіліп, ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
2012 жылғы 28 тамыздағы №372 
Жарлығымен 30 қыркүйек Әділет ор-
гандары қызметкерлерінің күні болып 
белгіленген. 

Әділет орындары атаулы мейрамды осы 
жылдан бастап мерекелей бастады. Биылғы 
жылы біздің ауданда бұл мереке алдыңғы 
жылдардан өзгерек. Себебі, биыл Абай ау-
даны Әділет басқармасының мерейтойы – 
10 жыл. 

Қазіргі таңда Әділет басқармасының 
басшысы болып А.К.Мулдахметов, 
басқарма басшысының орынбаса-
ры М.Т.Ибрагимов, бас мамандары 
Ә.А.Жувандыкова, Ф.С.Мухаматнурова, 
кеңес беруші – тіркеушілер А.У.Утикеев,  
Г.Б.Дюсембаева жұмыс жасайды. 

Жауапты да, маңызды істе Әділет 
басқармасының қызметкерлері заңды 
тұлғаларды тіркеу, зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу құқықтүсіндірушілік 
жұмыс және халыққа заң көмегін көрсету 
салаларында өздеріне жүктелген бірнеше 
мемлекеттік қызметтерді абыроймен 
атқарып келеді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

За 8 месяцев и 23 дня 2015 года совершено 29 дорожно-транспортных происше-
ствий, при которых 4 человек погибло и 36 человек получили ранения различной сте-
пени тяжести. 

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте на территории Абай-
ского района с 25 по 26 сентября 2015 года проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус». 

Особое внимание при проведении данного мероприятия будет уделяться на выявле-
ние и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, допускаемых води-
телями пассажирского транспорта.

К.Р.Зарубаев,
начальник ОАП УВД Абайского района подполковник полиции

На сегодняшний день грипп является одним 
из самых распространенных инфекционных за-
болеваний на планете, к которому восприимчивы 
люди любой возрастной категории. Не столько 
страшна болезнь, сколько те осложнения, кото-
рые она может вызвать.

На территории Казахстана по прогнозу Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ)  в 
эпидемический сезон 2015-2016 годов предпо-
лагается циркуляция вирусов гриппа А(Н1N1), 
А(Н3N2), В и не гриппозных респираторных ви-
русов. 

Острая респираторная  вирусная инфекция 
и грипп – это самые распространенные болезни 
дыхательных путей, вызываемые вирусами. Они 
передаются воздушно-капельным путем от боль-
ного человека.

Основные признаки заболевания гриппом 
должны знать все: повышение температуры до 40 
градусов, озноб, сильная головная боль, ломота 
в суставах, слабость и потеря аппетита. Особо 
нужно отметить, что при первых же признаках 
необходимо незамедлительно обращаться за ква-
лифицированной медицинской помощью. Это в 
значительной мере облегчит течение болезни и 
уменьшит опасность осложнений.

Грипп может приводить к тяжелым ослож-
нениям, среди которых: миокардит, сосудистый 
коллапс;  бронхит, пневмония, отек легких; отит, 
гайморит; неврит, менингит; пиелонефрит; ар-
трит, полиартрит.

Наиболее эффективным средством защиты  
от гриппа является вакцинация, она позволяет 
снизить риск заболевания и осложнений.

В текущий эпидемический сезон на терри-
тории Республики Казахстан зарегистрированы 
к применению вакцины «Инфлювак» (произ-
водство Нидерланды). Вакцина «Инфлювак», 
используемая для вакцинации «групп риска» 
приобретается на средства местного бюджета и 
считается одной из безопасных и эффективных 
инактивированных вакцин, так как максимально 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОРВИ  И ГРИППА!
очищена и не содержит консервантов, вызываю-
щих аллергические реакции.

На  бесплатную прививку за счет средств го-
сударства могут рассчитывать:

-  ослабленные, часто болеющие дети, а так-
же дети от шести месяцев до 1 года; 

-  медицинские работники, имеющие высо-
кий риск заражения; 

-  дети домов ребенка и детских домов; 
-  контингент  домов престарелых;
- взрослые с хроническими, легочными, сер-

дечными заболеваниями  и иммунной недоста-
точностью;

-  женщины со сроком беременности свыше 
20 недель;

-  лица старше 65 лет.
Вирус ежегодно мутирует и каждый раз ор-

ганизм встречается с «обновленным» вирусным 
микроорганизмом. Поэтому невозможно, перебо-
лев один раз гриппом, получить приобретенный 
пожизненный иммунитет.

Однако, высокоэффективная защита возмож-
на с помощью вакцинации (прививки). Прививка 
от гриппа вызывает специфический иммунитет, 
имеет высокую эффективность и применяется 
для взрослых и детей. Прививки от гриппа защи-
щают привитого ребенка не только от гриппа, но 
и частично от ОРВИ других типов.

Получить  бесплатную прививку против 
гриппа можно в прививочных кабинетах поли-
клиник  и во всех лечебно-профилактических уч-
реждениях КГП ЦРБ Абайского района  п. Топар  
тел 3-15-40 и  КГП ЦБг. Абай по адресу: г. Абай 
ул. Промышленная 77, тел 4-47-99

Для  работников  организаций и предприятий  
района независимо от форм собственности, воз-
можно приобретение  вакцины за счет  собствен-
ных средств и средств  работодателей.

Берегите себя, своих близких и окружающих!
Г.Т.Даутпаева,   руководитель Абайского 

районного управления по защите прав по-
требителей

Курение, по определению Всемирной 
организации здравоохранения, является 
"одной из наиболее серьёзных проблем со-
временного здравоохранения и основной 
причиной преждевременной смерти, кото-
рую можно предотвратить. "Это высказы-
вание в отношении наиболее опасной и ши-
роко распространенной привычки человека, 
как нельзя лучше отражает те пагубные по-
следствия, которые ждут человечество, если 
процесс борьбы с ней не примет глобальные 
масштабы.

В связи с этим профессиональным ме-
дицинским работникам следует активи-
зировать деятельность, направленную на 
предупреждение заболеваний, связанных с 
потреблением табака, а значит, и борьбу с 
этой вредной привычкой.

Лидирующая роль медицинских работ-
ников в общенародной антитабачной компа-
нии состоит прежде всего в формировании 
отрицательного общественного мнения в 
отношении курения, создания свободной 
от дыма микросреды обитания человека, и 
прежде всего в учреждениях здравоохране-
ния.

Проводимую ранее санитарно-просве-
тительную работу по борьбе с курением 
нельзя считать эффективной, так как коэф-
фициент её полезного действия низок. На-
пример, при опросе лиц, бросивших курить, 
причиной отказа от привычки назвали "тре-
бования врачей" всего 4,9%.

В свете вышедшего недавно "Закона о 

Задачи медицинских работников 
в профилактике курения

з а п р е т е 
ку р е н и я 
в обще-
ственных 
м е с т а х " 
в нашем 
учрежде-
нии про-
в од и т с я 
непрерывная 
работа по 
б о р ь б е 
с куре-
нием на 
рабочем 
месте для 
сотрудников, а для осужденых - в палатах, 
корридорах. На территории учреждения 
отведены специальные места для курения 
на открытом воздухе. Наглядная агитация 
осуществляется размещением на стендах в 
отрядах и в административном здании пла-
катов, буклетов о вреде курения, ежедневно 
во время обхода, во время лечния врачи и 
медицинские сёстры беседуют с осужде-
ными, убеждая их прекратить курение или 
ограничить употребление колличества си-
гарет в день. Среди сотрудников так же на-
блюдается тенденция к снижению фактов 
курения в учреждении.

И.А.Ванина,
главная медицинская сестра

 Учреждения АК 159\17    

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус»

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС
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 ► СПОРТ

ОСТОРОЖНО ПЕЧЬ!
Строительные нормы и правила гласят: любая печь должна отвечать строгим 

противопожарным требованиям. Нельзя допускать, чтобы печь примыкала пло-
скостью к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам. На полу перед топ-
кой необходимо прибить предтопочный металлический лист соответствующего 
размера (не менее 50х70 см.).

 Пожары чаще всего возникают от перекала печей, появления в кирпичной 
кладке сквозных трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымо-
вых труб может быть горение скопившейся внутри сажи. Поэтому необходимо 
регулярно, не менее одного раза в два месяца, производить чистку дымоходов и 
печей. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены, с тем, чтобы на них легко было заметить появление 
трещины.

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является 
не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных 
требований, строительных норм, но и строгое выполнение правил пожарной без-
опасности при их эксплуатации. За период отопительного сезона прошлого года 
на территории Абайского района по причине неисправности или нарушения норм 
эксплуатации печи произошло шесть пожаров. Помните, что угарный газ без запа-
ха, при отсутствии тяги в печи (забит дымоход, преждевременно закрыта заслон-
ка, нет приточного воздуха для горения), угли продолжают тлеть в условиях не-
достаточной подачи кислорода, угарный газ не сгорает и может распространиться 
по отапливаемому помещению, вызвав токсичное действие на организм человека 
и отравление (угар). Соблюдая Правила пожарной безопасности, Вы сохраните не 
только свое имущество, но возможно и жизнь себе и своим близким.

Запомните, во время топки печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- топить печь с открытой дверцей;
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям;
- выбрасывать незатушенную золу и угли вблизи деревянных строений.

                                               ОЧС Абайского района

Одной из задач совре-
менного образования яв-
ляется создание условий 
для успешной адаптации и 
самореализации человека 
в современном мире. Для 
этого человек должен обла-
дать глубокими знаниями, 
чувством ответственности, 
умением принимать само-
стоятельные решения, а 
также уметь представлять 
и доказывать свою точку 
зрения, отвечать на крити-
ку оппонентов. Учащиеся 
школ и студенты универ-
ситетов многих стран мира 
учатся этому во время деба-
тов. Это интеллектуальная 
игра, проводимая по стро-
гим формальным правилам, 
способствующая развитию 
коммуникативных навыков, 
ораторского искусства, фор-
мированию навыков убеж-
дения, аргументации своей 
точки зрения, формирова-
нию критического мышле-
ния и культуры парламентаризма. В эф-
фективности и востребованности дебатов 
в современных условиях сомневаться не 
приходится. Молодые и коммуникабельные 
студенты нередко становятся участниками 
дебатов в нашей стране. В школьных и сту-
денческих дебатах любая проблема рассма-
тривается с двух точек зрения: утверждения 
и отрицания. Команда, утверждающая тему, 
должна представить особый план для до-
стижения цели, указанной в теме, и дока-
зать, что этот план намного эффективнее, 
чем другие. Дебатами могут заниматься все 
желающие, познакомившись с правилами 
их проведения. У ученицы 11 класса сред-
ней школы №12 Перфильевой Елизаветы 
прекрасные перспективы. Она неоднократ-
но участвовала в студенческих дебатах.

 Лиза стала лучшим игроком в молодеж-
ной лиге в Караганде среди студентов, уча-
ствовала в высшей дебатной лиге в Астане, 
в университете КазГЮ, сейчас готовится к 
дебатному сезону в Караганде. Это занятие 
настолько увлекло девушку, что она решила 
связать свою жизнь с политикой. Благодаря 
активной жизненной позиции Лиза обрела 
друзей среди студентов столичных ВУЗов. 
После окончания школы, планирует по-
ступать на факультет государственного и 
местного управления в «Назарбаев Универ-

Будущее – за талантливой 
молодежью

ситет». Умение грамотно отстаивать свои 
позиции открыло для Лизы широкий путь в 
будущее. А участие в дебатах стало старто-
вой площадкой для получения достойного 
образования.

У нее есть все шансы уехать в Бостон 
по обмену учениками выпускных классов, 
Лиза уже сдала экзамены и ждет приглаше-
ния.

Помимо учебы у Елизаветы есть хобби. 
Она занимается фотографией, училась ма-
стерству у знаменитого фотографа Валерия 
Лашкевича. Наша героиня – очень разно-
сторонняя и активная личность, проявляю-
щая себя в разных сферах. 

Каждый родитель мечтает вырастить 
своего ребенка достойным гражданином. 
Родителям Елизаветы Перфильевой – маме 
Динаре Майдановне и папе Олегу Юрье-
вичу – это удалось. Их Лиза отличается 
серьезностью не по годам и интеллектом. 
Елизавета пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением среди друзей, знакомых. 
Она всегда готова поддержать в нужную 
минуту. Она постоянно занята самообразо-
ванием. Помимо всего вышеизложенного, 
Лиза – любящая дочь и сестра. Эта девушка 
– одна из лучших представительниц своего 
поколения, образец для подражания свер-
стников, гордость для родных.

Марина УТКИНА

Говорят, театр начинается с вешалки. 
Но не менее важны декорации и костюмы 
в постановках, которые своей яркостью и 
реалистичностью вызывают восторг у зри-
телей. У труппы молодого начинающего ак-
тера Олега Гавриша (он же постановщик и 
режиссер) пока нет собственных костюмов, 
для своих спектаклей они вынуждены про-

сить их у коллектива Абайского районного 
дома культуры, которые их любезно предо-
ставляют. Но у этих творческих, креативных 
ребят все еще впереди. Ведь они делают на-
стоящее доброе дело - дарят детям радость.

Идея создать самодеятельный коллек-
тив, возникла давно. Как-то заведующая 
центральной детской библиотеки Сагыныш 
Абишева предложила выступить перед уче-
никами, занятыми в детских пришкольных 
лагерях. Юных артистов так увлекло это 
интересное занятие, что с тех пор ребята 
поставили уже несколько спектаклей «Пу-
тешествие синего чемоданчика», «Золуш-
ка», «Путешествие в цирк по ту сторону». 
Ездили с гастролями в поселки Карабас и 
Топар, село Агрогородок, где зрители их 
принимали на ура.

В своих постановках Олег старается 

О детском творчестве – 
серьезно

продумать все до мелочей, пытаясь внести 
в знакомые с детства образы что-то новое. 
Детская аудитория всегда очень требова-
тельна, а потому юный режиссер подходит 
к спектаклям с большой ответственно-
стью, делая их зрелещными, интересными 
и легкими для восприятия юных зрителей. 
Впрочем, возрастной порог здесь совсем 

не важен, ведь пуститься в 
путешествие по сказочной 
стране способен каждый, 
кто верит в чудо. 

Пока для Олега теа-
тральная жизнь - всего лишь 
хобби. Он успешно учится в 
11 классе средней школы 
№12. Но связать свою жизнь 
со сценой все же планирует. 

«Я хочу стать настоя-
щим артистом, выступать в 
театре музыкальной коме-
дии» - делится планами на 
будущее наш герой.

А пока ребята прикла-
дывают все свое умение и 
талант, чтобы сделать вы-
ступления как можно более 
увлекательными. Кучкарова 
Виктория, Шелепова Анге-
лина, Шевченко Виктория, 
Григорьева Анна, Вася и 

Саша Кольцовы – неустанно репетируют, 
готовят новый спектакль, который пора-
дует юных зрителей на новогодние празд-
ники. Репетиции спектаклей проходят в 
ДК «Юбилейный». Идей и планов у ребят 
много: хотят организовать живую музыку 
на своих представлениях. Кстати, места 
музыкантов в труппе пока вакантны. К со-
жалению, нет и спонсоров, которые могли 
бы помочь ребятам приобрести костюмы, 
оформить декорации. Их выступления про-
ходят на благотворительной основе, они да-
рят детям лучик света и счастья. В театре 
возможно все, если ты этого хочешь и пони-
маешь, как это сделать. Главное создавать 
что-то необычное и быть полезными. 

Марина УТКИНА

В целях формирования и поддержания морально – психологического климата, стиму-
лирования и развития у осужденного здорового образа жизни, способствующего дости-
жению цели исправления, проводится ежегодная летняя спартакиада среди осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях. И этот год стал не исключением. 
Соревнования длились в период с 15.06.2015 года по 28.08.2015 года. Осужденные бились 
за первые места по таким видам игр как мини – футбол, волейбол, турнир по настольному 
теннису, шашкам, шахматам и дартсу.

 «Лучший бомбардир» признан осужденный Мер Александр Игоревич с корпуса №1 
забивший 8 мячей в ворота соперников.

«Команда Чемпион Учреждения – 2015 года» в общекомандных видах спорта награж-
ден  корпус №1 главным призом ЖК телевизором

Осужденные, активно принявшие участие в летней спартакиаде 2015 года поощрены 
ценными подарками и грамотами, как в личном первенстве, так и в командных видах спор-
та.

О.В.Лаптева,
начальник ОВРсО РГУ «Учреждение АК-159\17»

майор юстиции

Рукопашный бой, 
не только для мужчин!

В городе Кызылорде проходил 8 чемпионат рукопашного боя среди мужчин и женщин 
в системе КУИС МВД РК по Казахстану, где участвовало 120 сотрудников. Инспектор 
Службы пробации № 2 Абайского района старший лейтенант юстиции Саган Евгения Ни-
колаевна заняла 3 место среди женщин в категории  + 75 кг. И была награждена бронзовой 
медалью и грамотой. Не даром старший лейтенант юстиции Саган Е.Н. тренировалась в 
течении полтора месяца не отрываясь от работы. 

А.Кобцева,
начальник СП № 2 Абайского района

капитан юстиции                                   

Крупные предприятия Франции 
заинтересованы в ЭКСПО-2017
Председатель Правления НК «Астана ЭКС-

ПО-2017» Ахметжан Есимов провел встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Фран-
цузской Республики Франсисом Этьеном. В ходе 
встречи Посол сообщил о готовности крупных 
французских компаний к сотрудничеству.

«В конце августа я встречался с представителя-
ми 70 крупных предприятий и все они выражают 
заинтересованность в ЭКСПО-2017. Мне хотелось 
бы попросить вас встретиться с ними во время про-
ведения форума Astana Invest, для обсуждения на-
ших разработок и технологий, которые они могут показать на вашей выставке», 
- поделился во время встречи Франсис Этьен.

Ахметжан Есимов уточнил, что 48 стран подтвердили свое участие и констати-
ровал большой международный интерес к выставке.

«Для нас очень важно, что Франция заявила участие в ЭКСПО и уже назначила 
своего Комиссара» - отметил Ахметжан Есимов.

Также Посол пригласил национальную компанию «Астана ЭКСПО-2017» при-
нять участие в парижской конференции по климатическим изменениям, которая 
состоится в конце ноября-начале декабря этого года.

В здоровом теле здоровый дух

 ► ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Согласно законодательству Республики Казахстан о жи-
лищных отношениях местный исполнительный орган 

вправе арендовать жилище в частном жилищном фонде 
для предоставления гражданам, нуждающимся в получе-
нии жилья из коммунального жилищного фонда. В связи 
с этим просим юридических и физических лиц, имеющих 
жилье в городе Абае и поселке Топар для сдачи в аренду 

на длительный срок, обратиться в ГУ «Отдел ЖКХ, пасса-
жирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции Абайского района» по адресу: г.Абай, ул.Абая 

дом 26. Телефон: 4-02-91.    

Начался осенний 
двухмесячник

28 сентября начался осенний двухмесячник по благоустройству района. Дан-
ное мероприятие организовывается в целях очистки населенных пунктов от мусо-
ра и бытовых отходов перед снежным сезоном. Участие в уборке улиц принимают 
сотни людей по всему району.

 Чтобы эффективность от субботников была максимальной, каждая территория 
закреплена за определенной организацией, а те должны быть полностью уком-
плектованы необходимым инвентарем: лопатами, граблями, мешками для склади-
рования мусора.

Благоустройство в поселке Топар идет полным ходом, улицы очищаются от 
мусора, на центральных улицах подрядчиками укладывается брусчатка.

К сожалению не все жители Топара ответственны и внимательны к тому месту, 
где они живут. Например, по улице Нуркена Абдирова жители устроили свалку из 
бытовых отходов, выбрасывают мусор под трубами, не донося до контейнерных 
баков. 

Между тем, каждому жителю района давно пора научиться уважать чужой 
труд и внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.

Соб.корр.

 ► ПРЕСС – НОВОСТИ
По  итогам  7-ми месяцев 2015 года введено 6725 кв.м. индивидуального жилья, что 

составляет  103,8% к аналогичному периоду 2014 года   и  100,3%  к  плану  1 полугодия 
2015 года.  

Выделено   5,0млн.тенге  на разработку проектно-сметной документации  на строи-
тельство подводящей инженерно-коммуникационной инфраструктуры  к малоэтажной  за-
стройке  ИЖС в  г.Абай. 

В текущем   году  выделено 30,0млн.тенге  из  бюджета  района на строительство крыто-
го бассейна в г.Абай.  В  настоящее  время  на объекте   ведутся земляные работы.  

В с.Курминское с 2014 года осуществляется  строительство сельской общеобразова-
тельной школы на 320 мест. Завершение объекта  позволит  решить  многолетнюю  про-
блему, так как  существующая  школа признана  аварийной. 

По Программе  «Дорожная  карта  занятости- 2020» в п.Карабас, с.Курминское  и  
с.Жартас  ведется  строительство  врачебных  амбулаторий  на 25 посещений.  

Весной текущего года  вследствие  паводковой  ситуации пострадали жилые дома в 
с.Жумабек и пос.Талды-Кудук. В настоящее время за счёт бюджетных  средств  завершено  
строительство 2-х  и на стадии завершения строительство  2-х  одноэтажных  домов  для  
пострадавших  жителей за счет спонсорской  поддержки ТОО «Казахмыс Энерджи», бли-
зится к завершению строительство 2-х квартирного дома, крестьянским хозяйством  «Шы-
гыс»    восстановлен  дом.

                                                                                 ГУ «Отдел строительства»

Для улучшения внешнего облика  и обеспечения 
комфортности проживания населения в населенных 
пунктах района, с 28 сентября по 24 октября 2015 года 
объявлен осенний месячник по благоустройству сани-
тарной очистке и озеленению города Абай, поселках и 
сельских округах района. Просим жителей Абайского 
района принять активное участие  в данном мероприя-
тии.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  
пассажирского транспорта и  автомобильных дорог 

Абайского района»

Алматыда Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған 
ғылыми конференция өтті

Алматыда Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған ғылыми конференция болып өтті. Оған қоғам 
қайраткерлері, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Л. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 
университеті, Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этно-
логия институтының тарихшы ғалымдары, студенттер 
және басқа да мүдделі тұлғалар қатысты. 

«Бүгінгі шараның басты мақсаты - Қазақстан тари-
хында Қазақ хандығының алар орнын айқындау болды. 
Сондықтан, бүгінгі ғылыми жиында ғалымдар Керей 
мен Жәнібек хандар, Есім хан, Қасым хан, Тәуке хан, 
Әбілқайыр хан, Абылай хан, Кенесары хан секілді ұлы 
тұлғалардың рөлі, сондай-ақ қазақ батырларының, билері 
мен жырауларының қазақ елінің қалыптасуына қосқан 
үлестері жайлы жекелен баяндамалар оқыды», - деді өз 
сөзінде әз Жәнібек ханның 17-ші ұрпағы, «Кенесары 
хан» қоғамдық қорының төрағасы Мұхтархан Абаған.

Сонымен қатар, ол Қазақ хандығының тарихында әсіресе Керей хан туралы әлі көп 
ғылыми зерттеулер жүргізілуі қажет екендігін айтты.

«Қазақ хандығының тарихында әз Жәнібек хан мен оның ұрпақтары көбірек зерттеліп 
келді. Неге? Өйткені, әз Жәнібектің дәуірінде қазақ ұлтының іргесі кеңейді.Оның 
ұрпақтары Қасым хан, Хақназар хан осы үрдісті жалғастырды.  Сондықтан олардың өмірі 
көп зерттелді. Ал қазақтың алғашқы ханы Керей туралы мәліметтер аз-ақ. Сондықтан осы 
тақырыпта алдағы уақытта тың тарихи зерттеулер жүргізіліп, монографиялар жазылып, 
кітаптар шықса нұр үстіне нұр болар еді», - деді М. Абаған.

Айта кетелік, ұйымдастырушылардың айтуынша таяу уақытта Моңғолия астанасында 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болады. 
Ал бүгінгі  шараны Дүниежүзілк Шыңғыс хан академиясы ұйымдастырды.

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған логотип бейнеленген туды  байкерлер 
8 қазан күні, мереке кезінде табыстамақ. Аталған мотошеру  «Қазақстан географиялық 
қоғамының» президенті,  әлемге танымал саяхатшы Д.И.Петрухиннің бастамасымен қолға 
алынған.

Мотошерудің мақсаты Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын еліміздің барлық 
аймақтарында жалпыұлттық деңгейде атап өтуді насихаттау болып табылады.

Мотошерушілер 29 тамызда Алматы қаласынан  шыққан.  Шеру шамамен 45 күнге со-
зылып, Тараз қаласында аяқталады.

Мотошеруден басқа байкерлер қаланың орталық көшесінде өтетін «Біз - Ұлы дала 
ұрпақтарымыз!» жастар акциясына қатысады. Сондай-ақ «Еуразия барысы» ұлттық қазақ 
күресі бойынша халықаралық турнирді, түрлі спорттық сайыстарды тамашалайды.

Естеріңізге сала кетейік, Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту биыл еліміздің 
бүкіл аймақтарында өтіп жатыр. 550 жыл бұрын Жамбыл облысындағы Талас және Шу 
өзендерінің арасында Керей мен Жәнібек сұлтандар Қазақ хандығының негізін қалаған 
жерде маңызды шаралар болып өтеді. Олардың арасында театрландырылған көрініс, 
«Мәңгілік Ел» атты республикалық ақындар айтысы, «Қазақ хандығының құрылуы және 
тарихы» кітабының тұсаукесері, «Тараз - ғасырлар куәсі» көрмесі, ҚР Президентінің 
жүлдесі ойнатылатын қазақша күрес бойынша «Еуразия барысы» халықаралық жарысы 
бар. Бұдан басқа, Таразда «Ежелгі Тараз» жобасы іске асырылуда, «Қазақ хандығының 
550 жылдығы» ескерткіші ашылады және қытайлық Сиань қаласынан Ұлы Жібек жолы 
бағдарымен келе жатқан керуен экспедициясының қатысушыларымен кездесу болып өтеді.


