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САЙЛАУ 2015 / ВЫБОРЫ 2015
ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Жители Абайского района, при-

нявшие участие во внеочередных 
выборах Президента Республики 
Казахстан, продемонстрировали вы-
сокую электоральную активность. 
Голосование началось ровно в семь 
часов утра. Торжественно прозвучал 
Гимн Республики Казахстан, члены 
комиссии начали принимать пер-
вых избирателей. Уже с самого утра 
на избирательных участках было 
много людей. За ходом голосования 
внимательно следили наблюдатели 
и представители политических пар-
тий.

Абайцы шли на выборы как на 
праздник – на избирательных участ-
ках играла музыка, была организо-
вана торговля. Артисты районного 
культурно-досугового центра под-
готовили интересную концертную 
программу. На всех 15-ти избира-
тельных участках г.Абай была иде-
альная чистота и порядок – ветераны 
и молодежь, люди среднего возраста 
держа в руках пригласительный би-
лет, спешили сделать свой выбор. 

Уважаемые 
жители района!
Ежегодно в первый майский день мы отмечаем  Праздник единства народа Казахста-

на. Этот  праздник-символ сплоченности нашего народа, нашего национального единства 
и общественного согласия. Эти понятия прочно вошли в нашу жизнь и стали для каждого 
дома и семьи миром, спокойствием, уверенностью в будущем.

Сегодня очевидно, что сплоченность и со-
гласие-это главные условия развития  государ-
ства, общества и каждого гражданина нашей 
Родины.

Благодаря политической воле Первого Пре-
зидента, Лидера нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева уникальная межэтническая гар-
мония в нашей стране объединила более ста 
этносов, которые вносят свой неповторимый 
вклад в укрепление независимого  Казахстана, 
его многообразие культур, языков, традиций и 
обычаев.

Политика мира и согласия Елбасы от-
крыла нашему народу великую историческую 
перспективу-объединив усилия, совместно 
трудиться над созиданием благополучного и 
процветающего государства, растить детей, 
строить наше общее будущее.

Во всех достижениях республики есть весо-
мый вклад Ассамблеи народа Казахстана-уни-
кального института дружбы и толерантности.  
В марте текущего года Ассамблее исполнилось 
20 лет, поэтому Указом Главы государства 2015 
год был объявлен Годом Ассамблеи народа Ка-
захстана. Он посвящен самым главным нашим 
ценностям-независимости, свободе, единству. 
Год Ассамблеи станет годом больших кон-
кретных дел, новых свершений для достижения 
цели Стратегии «Казахстан-2050».

Год  Ассамблеи наполнен такими важными 
событиями, как 20-летие Конституции, 550-ле-
тие образования Казахского ханства и 70-летие 

Победы.
Этот год должен стать яркой демонстрацией единства народа, навеки сплоченного об-

щей исторической судьбой.
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником единства народа Казахстана!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, радости 

и добра!
Аким Абайского района                          С.Шайдаров  
Секретарь Абайского районного маслихата                   Б.Цай

ЕЛ ЕРТЕҢІ БҮГІННЕН
Қазақстан Президентінің биылғы 

кезектен тыс сайлауы сәтінде 
Абай ауданының жұртшылығы 
бірліктің белгісін көрсетті. Сай-
лау нүктелерінде сағат жетіден ба-
стап Қазақстан Республикасының 
әнұраны орындалып, алғашқы 
сайлаушыларды қабылдай баста-
ды. Сайлауға баратын еріктілердің 
ел ішінде көптеп көріне бастауы, 
ертеңге деген нық сенімнен туса 
керек. Жиналған жұртшылық өз 
таңдауларын жасауда. Сайлауға да-
уыс беру үрдісін  қадағалаушылар 
мен саяси партиялардың өкілдері 
бақылап отырды.

Абайлықтар сайлауға ас пен 
тойға баратындай нұрлы нышанда 
болды. Аудандық мәдениет үйінің 
мамандары көңілді де көрікті 
мерекелік шара ұйымдастырған 
екен. Сәуірдің самалы сазға ұласып, 
сауда сөрелері тәтті-дәмдіге толып-
ты. Аудан орталғына орналасқан 15 
сайлау нүктелерінің қабырғалары 
саяси мәлімет-бағыттармен 
толықтырылып, тазалық пен 
мерекелік тамаша көріністермен 
безендірілген. Бұл жолғы саяси 
науқанға ардагерлер мен әр-түрлі 
саладағы еңбеккерлер, және жастар 
көптеп жиналған екен.  

Құрметті аудан 
тұрғындары!

Жыл сайын мамырдың 1-жұлдызында Қазақстан халқының бірлігі мерекесін атап 
өтеміз. Бұл мереке біз үшін береке бастаулары, ұлттар ынтымақтастығы мен қоғамдық 
келісім белгісіндей. Осы ұғым біздің ортақ отанымыз бен отбасымызға, әрқайсымыздың 
ойымыз бен өмірімізге, тыныштығымыз бен бейбіт күнімізге біте қайнасып, болашаққа 
бірге барады.   

Бүгінгі күні ынтымақтастық пен келісім 
мемлекет дамуының басты мақсаты, 
Отанымыздың жеңісі үшін еңбек еткен қоғам 
мен әрбір адамның мұраты болмақ. 

Тұңғыш президентіміздің пәрменімен, Ұлт 
Көшбасшысының ұлағатымен,  Елбасымыздың 
ерен еңбегіне үңілсек, этноаралық қарым-
қатынаспен мемлекетімізде жүзден астам 
ұлттар Тәуелсіз Қазақстанның қарыштап да-
муы үшін көптүрлі мәдениет пен тіл, салт пен 
дәстүрлерін ортаға салып, салиқалы өмір 
сүруде.  

Біздің халқымыздың келешегі үшін, бала 
өсіріп, болашақ құрлыстың болмысы жолында 
біздің Елбасымыз әлемдік саясат пен келісім 
арқылы тамаша тарихи жетістікке жетті. 

Қазақстандағы тұрақтылықтың тұтқасы, 
достықтың дерегіне айналып, игіліктің ин-
ституты болған Қазақстан халқы Ассам-
блеясы ел дамуына ерекше екпін береді. 
Ағымдағы жылдың наурыз айында осы-
нау ұлағатты ұйымға 20 жыл болды. Мем-
лекет басшысының қаулысымен 2015 жыл 
Қазақстан халқы жыл боп белгіленді. Бұл 
дегеніміз тәуелсіздік атты құндылығымыздың, 
еркіндігіміз бен бірлігіміздің белгісі. Ассам-
блея жылы мағыналы мақсаттар, жетістіктер 
мен жеңістерге бастаған  «Қазақстан-2050» 
стратегиясындағы сәттіліктерге жалғаспақ.

Ассамблея жылы ұлтымыз үшін айту-
лы оқиғаларға ұласуда. Ата-заңымыздың-20 
жылдығы, Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл және Жеңістің-70 жылдығына дөп 
келеді.

Бұл жыл-тарихи  тағдарды бірге татып, таң қаларлық  тұғырға көтерілген, бірлік пен 
берекенің халықтық көрінісі болмақ.

Қымбатты жерлестер!
Сіздерді Қазақстан халқы бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт пен тыныштық, қуаныш пен 

шаттық тілейміз!
 Абай ауданының әкімі                         С.Шайдаров  
Абай аудандық маслихатының                Б.Цай
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СТРАНЫ
Аким Абайского района 
Серик Шайдаров прого-
лосовал на избиратель-
ном участке № 640, в 
здании средней школы 
№1. Член комиссии, 
проверив документы 
главы района, торже-
ственно вручила ему 
избирательный бюлле-
тень.

- Политическая ак-
тивность абайцев меня 
радует, уже с утра люди 
идут к избирательным 
урнам, чтобы отдать 
свой голос за достойного 
кандидата, - сказал Се-
рик Жаманкулович. - Свой выбор я уже 
сделал и буду голосовать за счастливое 
будущее Казахстана!

Активная политическая и граждан-
ская позиция тех, кто пришел первым 
или голосовал впервые, не остались без 
поощрения. Чемпион мира по боксу сре-
ди молодежи, победитель многих меж-
дународных соревнований Абылайхан 
Жусупов, недавно отметивший свое со-
вершеннолетие,  в первый раз восполь-

з о в а л с я 
с в о и м 
к о н с т и -
т уц и о н-
ным пра-
вом на 
и з б и р а -
тельном 
уч а с т к е 
№ 6 3 2 , 
располо-
ж ен н о м 
в шко-
ле-лицее 
№ 1 4 . 
П р е д -
седатель 
у ч а с т -
к о в о й 
и з б и р а -
т е л ь н ой 
комиссии 
Баян Му-

таляпова под аплодисменты присут-
ствующих вручила парню памятный 
подарок.

Атмосфера доброжелательности 
и праздничного настроения царила на 
избирательном участке №641. На спе-
циальных стендах были вывешены 
информацион-
ные материалы 
о кандидатах в 
Президенты РК, 
фамилии членов 
комиссии и др. 
За ширмами, 
где ярко горели 
светильники, из-
биратели стави-
ли галочки на-
против фамилии  
своего кандида-
та. Председатель 
избирательной 
комиссии Ната-
ван Абушова и 
члены комиссии 
каждому избира-
телю оказывали 
внимание, отве-
чали на вопросы.

- Голосование началось в 7 часов 
утра. Общее количество голосующих 
на нашем участке составляет 1229 чело-
век. Утром нас посетили иностранные 
наблюдатели из ОБСЕ, которые оста-
лись довольны организацией выборов 
на участке, - сказала Натаван Фахрад-
дин кызы. 

Хорошую готовность продемонстри-
ровал избирательный участок № 644, 
с хорошим настроением под веселую 
музыку абайцы шли к избирательным 
урнам. Председатель избирательного 
участка Гульнара Даутпаева отметила 
высокую явку избирателей. Первыми 
пришедшие на выборы, именинни-
ки, ветераны  войны и труда получи-
ли памятные подарки. Вот и ветеран 
Великой Отечественной войны Павел 
Барсамов, который пришел на выбо-
ры вместе с правнуком, не остался без 
внимания. В торжественной обстановке 
Гульнар Толеуовна поздравила героя с 
наступающими праздниками, пожелала 
крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, семейного благополучия и вручила 
подарок. Несколько человек, которые 
по состоянию здоровья, или по возра-
сту не смогли самостоятельно прийти 
на  избирательный участок отдали свои 
голоса, не выходя из дома.

- Жители Абайского района при-
няли активное участие в выборах Гла-
вы государства, - сказала председатель 
Абайской районной территориальной 
избирательной комиссии  Нина Серге-
ева. - За ходом голосования следили на-
блюдатели, в том числе и иностранные. 
В Абайском районе работали 41 избира-
тельных участка, и нарушений зафикси-
ровано не было.

Кайрат БЛЯЛОВ

(Продолжение.
 Начало на 2 стр.)

ЕЛ ЕРТЕҢІ 
БҮГІННЕН

(Соңы.  Басы 1 бетте.)
Абай ауданының әкімі  Серік Шай-

даров №1 мектепте орналасқан №640 
сайлау учаскесіне келіп, қадағалаушы 
қызметкерлерден салтанатты түрде сайлау 
бюллетенін алып өз таңдауын жасады.

- Абайлықтардың саяси белсенділігі 
қуантады. Таң атысымен көптеген 
жерлестеріміз сайлау қорабына өздерінің 
қалаған кандидаттарына дауыс беруде. Мен 
де өзімінің сенімді үміткеріме дауыс бердім, 
қашан да Қазақстан болашағы үшін!- деп 
Серік Жаманқұлұлы  абайлық азаматтар ал-
дында ағынан жарылды.

Саяси және азаматтық тұрғыдан алсақ, 
сол күні ең бірінші дауыс берген және 
алғаш рет өз қалауларын жасаған қала 
тұрғындары сый-құрметтен құр қалған жоқ. 
Жасөспірімдер мен жастар арасында бок-
стан әлем чемпионы, көптеген халықаралық 
жарыстардың жүлдегері, жерлесіміз Абы-
лайхан Жүсіпов кәмелеттік жасқа толғалы, 
осындай саяси тұрғыдағы тұлғаға таңдау 
жасауға алғаш рет келіп отыр. Батыр 
бағлан №14 мектеп-лицейдегі №632 сайлау 
нүктесіне тіркелген екен. Абылайханның 
ата-заң аясындағы алғашқы қадамына 
учаскелік сайлау комиссиясының төрайымы 
Баян Мүталапова мен жиналған қауым 
қошемет білдіріп, ескерткіш сыйлықтарын 
табыстады.

Осындай ойналған саз бен ойға алған 
арман қабаттасқан қызықты жағдай №641 
сайлау нүктесінде де жалғасып жат-
ты. Айналаның бәрі ҚР Президентінен 
үміткерлердің ақпараты мен сараптамалық 
топ өкілдері жайындағы мағұлматтар. 
Шамшырағы жанған шымылдықтың әр 
жағына кірген сайлаушы өз президентін 
өзі тағайындайды. Сайлау комиссиасының 
төрағасы Натаван Абушова және 
сараптамалық алқа өкілдері келген жандарға 
бағыт-бағдар беріп, қажетті сауалдарына 
жауап беруде.

- Сайлау сағат 7-де басталды. Біздің 
сайлау нүктемізде жалпы 1229 адам 
тіркелегн. Таңертең бізге Еуропалық 
Ұлттық Қауіпсіздік және Ынтымақтастық 
ұйымынан қадағалаушы мамандар келіп 
кетті, олар сайлауды ұйымдастыру 
жұмыстарына дән риза екендіктерін 

білдірді-дейді  Натаван Фахраддин кызы. 
Сондай-ақ сәуірдегі саяси науқанға ба-

рынша әзірленген № 644 сайдау нүктесі де 
салиқалы сайлауға сақадай сай екендіктерін 
көрсетті. Көңілді нотамен, келешекке 
деген келісті батамен Абай қаласының 
кәрі-жасы белесті кезеңге белгі салды. 
Аталған учаскедегі сайлау комиссиасының 
төрайымы Гүлнар  Даутпаев да сайлауға 
қатысушылардың жоғарғы деңгейде 
ат салысқандығын айтады. Сайлауға 
біріші келгендер, сол 26- сәуірде туған 
жерлестеріміз бен 
соғыс және еңбек 
а р д а г е р ле р і не 
е с т е л і к 
с ы й л ы қ т а р 
берілді. Міне,  
жетпіс жыл 
б ұ р ы н ғ ы 
с ұ р а п ы л 
с о ғ ы с т ы ң 
ардагері  Па-
вел Барсамов 
ел назарынан 
тыс қалған жоқ. 
Ақсақал сайлау 
учаскесіне өзінің 
ш ө б е р е с і м ен 
бірге келіпті, 
с а л т а н а т т ы 
сәтте Гүлнар 
Т ө л е у қ ы з ы 
сыйлығын та-
быстай оты-
рып, қайратты 
қартымызға зор 
денсаулық пен 
көтеріңкі көңіл 
күй мен жанұялық бақ-берекені тілеген 
ниетін білдірді. Ал денсаулығына байла-
нысты саяси маңызы бар мерекеге қатыса 
алмаған жандар өз шаңырақтарында дауыс 
беру мүмкіндігіне ие болды.

- Елбасын сайлауда Абай ауданының 
тұғындары белсенділік пен бірлікті 
көрсетті. Аудан көлемінде 41 сайлау 
учаскелері жұмыс жасады. Сайлау бары-
сында ешқандай өрескел, жат әрекеттер 
тіркелген жоқ- дейді аумақтық сайлау 
комиссиасының төрайымы Нина Сергеевна.

Өз тілшімізден
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 МАСЛИХАТ

Рассмотрены 
актуальные вопросы

28 апреля в районном акимате под председательством Л.П.Мухутдиновой со-
стоялось заседание  сороковой внеочередной сессии Абайского районного маслиха-
та. В работе сессии приняли участие руководители государственных учреждений.  
О внесении изменений в решение 37 сессии районного маслихата от 23 декабря 
2014 года «О районном бюджете на 2015-2017 годы» доложили руководитель рай-
онного отдела  экономики и финансов Абайского района Б.Р.Муталяпова.  И.о. 
руководителя районного отдела земельных отношений, архитектуры и градостро-
ительства  Р.Х. Сатыбаева выступила с докладом  «Об утверждении земельной 
комиссии по предоставлению и изменению целевого назначения земельных участ-
ков».

В этот же день состоялось заседание постоянных комиссий по социально-право-
вым,   по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и аграрным вопросам. О 
работе государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков» доло-
жила руководитель районного отдела внутренней политики, культуры и развития 
языков Л.К.Аубакирова. О ходе выполнения решения 15 сессии районного масли-
хата от 14марта 2013 года «О состоянии жилищного фонда и работе проводимой 
в рамках реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства РК» доложил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Б.Сабитулы.

Соб.корр.

Продолжается акция, 
организованная центром 
по работе с молодежью, 
по посадке деревьев в рам-
ках подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В прошлую субботу 

на аллеях у КДСШ 
«Таншолпан» были 
посажены еще 100 де-
ревьев. Присоедини-
лись к благородному 
делу представители 
религиозных кон-

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 
апта сайын азаматтар қабылдауын өткізеді.

Кестеге сәйкес әр сейсенбі сайын қабылдауды департаменттің басшысы Ержан 
Кебекұлы Ыбырайымов жүргізеді. Департамент басшысының орынбасары – Тәртіптік 
Кеңестің Төрағасы Жандос Шералыұлы Сәрсенов жеке мәселесімен келген адамдарды 
бейсенбі күндері, департамент басшысының орынбасары Арман Жомартұлы Нұрғалиев 
сәрсенбі күндері қабылдайды. 

Жыл басынан бергі өткен үш айда департамент басшысының қабылдауында 28 
тұлға болды. Олардың ішінде – Қарағанды, Балқаш, Приозерск, Саран қалалары, Абай, 
Осакаров, Бұқар-Жырау аудандарының тұрғындары. 

Департамент қызметінің негізгі бағыттары мемлекеттік қызмет, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бақылау салалары болып табылады. Сондықтан қойылатын сұрақтар да әр түрлі.

Әдетте келушілер атқарушы билік органдарының лауазымды тұлғаларының 
іс-әрекеттеріне өз көңілдерін білдіреді. Айтылған дәлелдер тексерілгеннен кейін 
сұрақ қоюшыларға жауап беріліп, заңды құқықтар мен мүдделерiн қорғау жолдары 
түсіндіріледі.

Қабылданып отырған шаралар кері баланысты күшейтуге және азаматтарды 
ақпараттандыруға мүмкіндік туғызу керек.

Азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау департаменттің ғимаратында 
Қарағанды қаласы Әліханов к-сі, 12 мекенжайы бойынша жүргізіледі. Қабылдауға 8 
(7212) 91-36-01 телефоны арқылы алдын ала жазылуға болады. 

Мұнымен қоса, 1494 call centre және шағымдар беру үшін 1494.kz порталы 
жұмыс жасайтынын хабарлаймыз. Агенттіктің қызметі туралы қосымша ақпаратты 
anticorruption.gov.kz сайтынан білуге болады, департаменттің әлеуметтік желідегі рес-
ми парағы - vk.com/anticorteam.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по Карагандинской области еженедельно проводит при-
емы граждан. 

Согласно графику каждый вторник прием осуществляет руководитель департа-
мента Ержан Кебекович Ибраимов. Заместитель руководителя департамента – пред-
седатель Дисциплинарного Совета Жандос Шералиевич Сарсенов принимает людей 
с частными вопросами по четвергам, заместитель руководителя департамента Арман 
Жомартович Нургалиев – по средам.

За прошедшие три месяца текущего года на приеме у руководителя департамен-
та побывало 28 лиц. Среди них – жители гг. Караганда, Балхаш, Приозерск, Сарань, 
Абайского, Осакаровского и Бухар-Жырауского районов. 

Основными направлениями работы департамента являются сферы государственной 
службы, противодействия коррупции и контроль за качеством оказания государствен-
ных услуг. Отсюда и различный характер задаваемых вопросов. Обычно посетители 
выражают свое отношение по поводу действий должностных лиц органов исполнитель-
ной власти. 

После изучения изложенных доводов, обратившимся предоставляются аргументи-
рованные ответы, разъясняются способы защиты законных прав и интересов. 

В целом, принимаемые меры должны способствовать усилению обратной связи и 
информированию граждан. 

Прием граждан проводится в здании департамента по адресу г.Караганда, 
ул.Алиханова, 12. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (7212) 91-
36-01. 

Кроме того, сообщаем, что функционирует call centre 1494 и портал для подачи жа-
лоб 1494.kz. Дополнительную информацию о деятельности Агентства можно узнать на 
сайте anticorruption.gov.kz, официальная страница департамента в социальной сети -vk.
com/anticorteam. 

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодей-
ствию коррупции по Карагандинской области 

Проявили спортивный 
характер

В ледовом дворце г.Темиртау прошло открытое первенство по настольному 
теннису среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования проводи-
лись среди мужчин и женщин. Организаторы мероприятия постарались на славу. 
(00 «Керемет»).  В торжественном открытии приняли участие команды соревно-
вания. Прозвучал Гимн РК. Свой спортивный характер и волю к победе проявили 
инвалиды Абайского  района. И если вначале спортсмены немного были скованы, 
то затем смогли преодолеть робость и настроиться на хороший результат.   

В состав команды вошли: Садыков Айбек, Картбеков С.К., Раев А., Алиев Ру-
стам, Оразбаева Меруерт и др. Для них это было первое соревнование в  жизни, но 
они достойно выступили. 

Почетное третье место завоевали Картбеков С.К.,  Раев А., Макашев Куаныш и  
Алиев Рустам. Оразбаева Меруерт получила грамоту за участие. 

Участие в соревнованиях укрепило командный дух абайских инвалидов. Они 
выражают огромную благодарность и признательность всем тем, кто помог в ор-
ганизации и доставке абайцев в Темиртау и желают им всего самого наилучшего. 
Стоит отметить, что руководство ДЮСШ Абайского района предоставило инва-
лидам помещения для занятий спортом, специалисты недавно отрывшегося отдела 
развития физкультуры и спорта также помогают  людям с ограниченными воз-
можностями.

Акция «Дерево 
мира» продолжается

фессий, представители этнокультур-
ных центров «Русалица» и «Ляйсен». 
Как было ранее отмечено, акция будет 
длиться в течение всего года. В пла-
нах высадить в юбилейный год победы 
1418 саженцев деревьев. Всех желаю-
щих приглашаем присоединиться. 

Марина Уткина

В рамках Фестиваля книги «Книжная 
радуга над городом» 23 апреля, во Все-
мирный день книги и авторского права,  в 
центральной районной библиотеке состоялся 
краеведческий устный журнал «Мой край 
родной, навек любимый», посвященный 
родному городу Абай. В мероприятии при-
няли участие старшеклассники школ №12 
города Абай, поселков Вольный и Кзыл.

В первой странице устного журнала 
учащиеся совершили путешествие по стра-
ницам книги «Абай қаласы. Мы в городе 
славном живем...», который был выпу-
щен к 50-летию нашего маленького города. 
Страница осветила историю от Чурубай-
Нуринского угольного месторождения до 
современного города. Весь рассказ сопрово-
ждался слайд-презентацией «Мой любимый 
город!». 

 «Им, победителям, посвящается СД 
диск «Земной поклон творцам Победы». 
Они вернулись с той войны в мирную, но 
такую тяжелую жизнь своей страны моло-

КРАЕВЕДЕНИЕ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
«Города, как и люди, имеют свою судьбу» Н.А.Назарбаев

дыми, полными надежд. Они восстанавли-
вали промышленность и сельское хозяйство, 
растили детей и мечтали об их прекрасном 
будущем», - такими словами открылся СД 
диск «Земной поклон творцам Победы», 
который был представлен вниманию уча-
щихся во второй странице устного журнала 
«Фронтовые дороги ветеранов Абайского 
района». СД диск был выпущен централь-
ной районной библиотекой к 65-летию Ве-
ликой Победы. Разделы диска посвящены 
военной и мирной жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны Абайского района.  
Вниманию слушателей также была пред-
ставлена книга «Поклон вам, фронтовики», 
авторами которого являются И.Ислямов и 
Ю.Демьянова. Книга включает около 60-ти 
рассказов о ветеранах Абайского района.

Третья страница журнала «Наши моло-
дые таланты» познакомила гостей встречи 
с творческой молодежью города: моло-
дым поэтом, студентом филологического 
факультета КарГУ Абылаем Кариным и 

студенткой колледжа искусств имени Тат-
тимбета, руководителем Карагандинского 
областного татаро-башкирского обществен-
ного центра «Ихлас» Сабиной Бакировой. 

Мероприятие дополнила книжная вы-

ставка «Кра-
еведение: от 
прошлого к 
будущему». В 
конце встре-
чи в знак 
дружбы уча-
щимся было 
предложено 
в ы р а с т и т ь 
«Дерево мира 
и согласия», 
приклеев к 
символиче -
скому дереву 
к р а с о ч н ы е 
листочки со 
своими по-
желаниями. 

На память всем участникам были розданы 
краеведческие буклеты. 

Ш.К.Султанбекова,
библиограф центральной библиотеки 
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ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

23.04.2015 г. в сельском клубе с.Агрогородок состоялась встреча с ветераном ВОВ и 
тружениками тыла жителями нашего села: Пановым Николаем  Емельяновичем, Игнатье-
вой Тамарой Григорьевной, Кисуриным  Анатолием Алексеевичем, Макаревич Лидией Ми-
новной,

Михальченко 
Анной Титов-
ной, Надымовой 
Любовью Васи-
льевной, Сады-
ковой Факией 
Арслангалиев-
ной, Ульяновой 
Александрой Ни-
китьевной, Цы-
ганок Леонидом 
Карповичем где 
в торжественной, 
праздничной об-
становке аким 
Мичуринского 
сельского окру-
га А.Тезекбаева 
выступила с по-
здравительной 
речью и вручила 
юбилейные ме-
дали «70 лет По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 

г.г.» и цветы. В честь ветеранов ВОВ и тружеников тыла  был дан праздничный концерт, 
под руководством З.Донбаевой, организованный участниками художественной самодея-
тельности сельского клуба, МАТК, МООШ и  ясли детского сада «Балдәурен»,  демонстри-
ровался слайдовый документальный фотоматериал, посвящённый ВОВ.

Г.Махмутова 
специалист Аппарата акима Мичуринского сельского округа 

На фронтах Великой отечественной  
сражались почти 1 млн 200 тыс казах-
станцев, из них больше половины  до-
мой не вернулись. Наши земляки  про-
явили особое  мужество и храбрость, 
начиная с кровопролитной обороны 
Брестской крепости. Боевые подразделе-
ния, сформированные здесь в Казахста-
не, участвовали в самых жарких боях  за 
Сталинград, в обороне и прорыве бло-
кады Ленинграда, в легендарной битве 
за Москву.  Героизм казахстанцев  из-
вестен  на белорусском  и украинском 
фронтах, в освобождении от фашизма 
европейских стран. Одним из достойных 
воинов  наших степей, прошедший всю  
войну от Курской дуги до Берлина, весь 
Дальний Во сток – от Манчжурии до 
Камчатки, был Кабылда Балкенов.  

Балкенов  Кабылда  родился  в по-
селке Акжар Тельманского района 
(ныне – Бухар-Жырауского) Караган-
динской области  в январе 1924 года 
в семье колхозников. Доучившись 
в  местной школе  до 5 класса, Кабыл-
да пошел  работать подмастерьем на 
железную дорогу.  Бедность и нужда 
заставляли искать заработки и как-то 
помогать  кормиться большой семье, 
престарелым родителям. Когда стал постар-
ше, освоил профессию  слесаря по ремонту 
вагонов. Устроился на работу  на узловой 
станции Карабас. 

В октябре 1942 года, в разгар От-
ечественной  войны, девятнадцатилетний  
Кабылда получил повестку  на фронт от 
Тельманского  райвоенкомата.  Так в жизни 
парня из казахского аула началась  самая 
кровопролитная в истории  война, которую 
он прошел  в составе Украинского фронта 
от Москвы до Берлина, от Берлина до Кам-
чатки. 

На полигоне учебной части близ стан-
ции Арыс  Шымкентской области, новобра-
нец осваивал премудрости  обращения с ле-
гендарным орудием тех времен - станковым 
пулеметом «Максим». Затем  были кратко-
срочные курсы  минометчиков,  где он про-
учился 3-4 месяца, получив  специальность 
минометчика  горновьючных минометов.  В 
июне  1943 года  Кабылда попадает  в самое 
пекло войны – на Курскую дугу,  в составе 
468 –ого  стрелкового полка. Легендарная 
Курская битва, 49 дней и ночей непрерыв-
ных ожесточенных боев, сломивших  весь 
ход Второй мировой войны в пользу Совет-
ских войск. Кабылда вспоминал те страш-
ные бои, как сплошной град огня, но наши 
солдаты  шли в атаку словно заговоренные, 
их пули не брали. Они верили  только в по-
беду  и 12 июля немецкая армия начала от-
ступление, оставляя  за собой искореженные 
«тигры».  

Еще при жизни не очень разговорчи-
вый фронтовик  вспоминал  своих друзей 
- однополчан, эпизоды жарких боев, когда 
пули буквально свистели у виска и шансов 
на жизнь при полном превосходстве   сил 
противника практически   не оставалось. И 
конечно, в каждом рассказе ветерана при-
сутствовал  его главный самый верный  то-
варищ – пулемет «Максим», скорострель-
ность которого – тысяча патронов  в минуту 
- вызывала восхищение у бывалых бойцов, 
даже у фашистских захватчиков.  

Был  у него на фронте друг хороший – 
Николай Пащенко, родом из Полтавской 
области. С Колей они прошли  немало  
фронтовых дорог, вместе сидели  в око-
пах, отбивались  от  натиска врагов, дели-
ли  кружку чая и папиросу. Сколько было 
моментов, когда они прощались с жизнью, 
но находили слова, чтобы подбодрить  друг 
друга под градом пуль. В самые страшные 
моменты  они говорили  друг другу: - Давай 
закурим по одной, напоследок. Но смерть 
миновала двух отважных бойцов, они про-
должали  гнать  фашистов  восвояси. 

В редкие часы  затишья под  диктовку 
Коли он писал письма ему домой, на Пол-
тавщину. Коля бывало шутил частенько, 
мол,  вернемся после войны домой, сестру за 
тебя замуж отдам.   

Расстались  два фронтовых друга  в 
44-ом. Кабылду направили тогда на курсы 
младших командиров. Так он потом и не уз-
нал, жив его сердечный друг Николай, смог 
ли вернуться к своей семье на Полтавщину. 

На курсах он так и не доучился, погру-

ПОБЕДНЫЙ МАРШ 
рядового Балкенова: до 
Берлина и Камчатки 

зили их в самолет и десантом выбросили за-
паднее Берлина. Вспоминает Кабылда  один 
самый ожесточенный бой в немецких  лесах. 

«Охраняли мы штаб полка. Немецкая 
артиллерия открыла огонь, связь прервалась 
со всеми. Думали,  кроме нас все погибли, 
такой был страшный обстрел. «Ну, теперь, 
хлопцы, мы одни. Надо держаться, - гово-
рил старший лейтенант, бывший танкист. 
– Сейчас они полезут. Без моей команды не 
стрелять». У нас всего и было оружия на тот 
момент: станковый пулемет и ПТР. И вот 
они пошли на нас среди деревьев . «Огонь!» 
- крикнул старший лейтенант. Я стал стре-
лять. Немцы побежали назад. Старший лей-
тенант говорит, не радуйтесь, они еще раз 
пойдут. Ждите. Проходит час и точно, идут 
снова. Их еще больше, чем в первый раз. От-
били и эту атаку. Боеприпасы кончаются. Из 
26 цинок с патронами осталось две. Это все-
го две ленты для «Максима». Солнце село, в 
лесу наступила кромешная темень. А немцы 
ночью воевать не умеют, и мы пошли назад. 
На рассвете сделали привал, а потом двину-
ли дальше. Голодные, грязные, оборванные. 
На другой день вышли к своим», - делился 
воспоминаниями ветеран при жизни. 

После  победы над гитлеровскими во-
йсками, освобождения Европы , в июле 1945 
года Кабылду  перебросили на Дальний 
Восток, на передовую фронта с японскими 
захватчиками. Домой он вернулся  в ноябре 
1947 года без единого ранения. 

Первую награду – орден Славы  III сте-
пени  Балкенов Кабылда  получил в ноябре  
1944 года за взятие высоты  горы Петрос  
в боях за  Карпаты. Приказом  командира  
полковника Васильева   138 стрелковой  
Карпатской дивизии в составе 4-го Украин-
ского фронта  ручной пулеметчик Балкенов   
представлен к высокой правительственной 
награде – ордену  Славы  III степени  за  «об-
разцовое  выполнение заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленное при этом мужество и 
отвагу».   

«В бою в Карпатах  с 02.09.1944 г. по 
12.10.1944 г за высоту 2024 горы Петрос 
умело вел огонь по противнику, все вре-
мя поддерживал наступление стрелкового 
взвода. В бою за высоту 2024 огнем из пуле-
мета уничтожено более 10 солдат противни-
ка, тем самым помог овладеть высотой. При 
отражении контратак  превосходящих сил 
противника  за высоту 2024, подпустив его 
на близкое расстояние, уничтожил 11 сол-
дат противника, тем самым помог удержать 
высоту», - так описывается  личный под-
виг  рядового Балкенова в наградном листе, 
оригинал которого хранится в Центральном 
архиве Министерства обороны РФ. 

Балкенов  Кабылда  вернулся с войны с 
двумя медалями – «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Японией». 

В честь 40-летия Победы в Великой 
отечественной  войне в марте 1985 года за 
боевые подвиги  в борьбе с фашистскими  
захватчиками ветеран был удостоен ордена 
Отечественной войны II степени. 

Зауреш БАЛКЕНОВА

В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  в ДК «Энерге-
тик» поселка Топар с 20 по 24 апреля 2015 года были проведены торжественные мероприя-
тия, праздничные концерты по случаю награждения юбилейной медалью участников ВОВ, 
тружеников тыла, узников фашистских лагерей. 

С большим воодушевлением и с чувством патриотического осмысления проводимых 
мероприятий воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся школ поселка, 
работники бюджетных организаций и различных сфер деятельности  показали празднич-
ные номера и театрализованные представления для всех ветеранов и жителей поселка.

23 апреля церемонию награждения юбилейной медалью труженников тыла провели: 
районный филиал партии «Нур Отан» и большая творческая группа бюджетных органи-
заций города Абай.

От имени всех ветеранов поселка с благодарственной и напутственной речью в адрес 
акима поселка, руководителей бюджетных организаций выступил ветеран ВОВ Макаров 
И.С., поблагодарил за оказанное теплое внимание и уважение к старшему поколению, актив-
ное участие в праздновании юбилейной даты.

А.А. Байтурсынова,
гл. специалист аппарата акима поселка Топар

Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Әрқашанда 
құрметтейміз!

28.04.2015 жылы Ақбастау ауылдық әкімшілігінде Ақбастау ауылының 
тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген  Антонина Ивановна 
Тарасованы ауыл әкімі Оразбеков Батыржан Мұхтарұлы  Қазақстан Республика-

сы Президентінің 2015 
жылғы 19 қаңтардағы 
№ 992 Жарлығымен 
бекітілген «1941 – 
1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысындағы 
Жеңіске 70 жыл» 
бірыңғай мерекелік 
медалімен  наградтап, 
гүл шоғын тапсыр-
ды.  Іс-шараға ауыл 
үлкендері мен жоғарға 
сынып оқушылары 
қ а т ы с т ы р ы л ы п , 
ауылдық клубтың 
меңгерушісі Есмагам-
бетов Б.Б. мерекелік 
шағын концер 

ұйымдастырды.   Ақсақалдар А.И.Тарасоваға денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп ақ 
ниеттерін білдірді.

Өз тілшімізден
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В населенных пунктах Абайского рай-
она, подвергнувшихся подтоплению па-
водковыми водами, идет планомерная 
восстановительная работа. Согласно рас-
поряжения акима Абайского района С.Ж. 
Шайдарова за каждой пострадавшей семьей 
закрепили руководителей государственных 

учреждений. В районном акимате созданы 
комиссии по оценке имущества и техниче-
скому обследованию пострадавших домов. 
Глава района Серик Шайдаров встречаясь 
с сельчанами, подробно ответил на их во-
просы. Жители благодарили акима за опе-
ративные действия в период подтопления 
паводковыми водам,  гуманитарную и спон-
сорскую помощь. 

- Мой дом оказался в воде,  в некоторых 

местах разрушилась стена. Я мать-одиночка. 
Как мне разъяснили, после анализа будет 
принято решение о ремонте дома или стро-
ительстве нового. За оказанную помощь 
очень благодарна. От имени всех жителей 
улицы Центральная хочу поблагодарить ру-
ководство области, акима Абайского района 
Серика Шайдарова и сотрудников ЧС, - рас-
сказывает жительница с.Жумабек Рыстыба-
ла Жармагамбетова.

Ее полностью поддерживает односель-
чанин Магаз Дуанбеков. Аксакал очень рад 
что, село не оставили в беде и своевременно 
эвакуировали население.  

На данный момент эксперты оценива-
ют ущерб и решают, будет ли тот или иной 
дом ремонтироваться или же для сельчан 
построят новый.  На прошлой неделе в село 

ТАСҚЫН СУ - 2015 / ПАВОДОК - 2015

ПОМОЩЬ ОКРЫЛЯЕТ 
Жумабек Курминского сельского округа 
продукты питания, одежду и обувь, синте-
тические моющие средства и другие необхо-
димые вещи  привезли сотрудники районно-
го отдела внутренней политики, культуры 
и развития языков, отдела образования, 
отдела занятости и социальных программ, 

редакции районной газеты, Центральной 
районной больницы п.Топар и др.

Свой вклад вносит и молодежь. На при-
зыв работников Центра по работе с молоде-
жью Абайского района откликнулось много 
отзывчивых ребят. Молодые и активные 
парни и девушки, вооружившись лопатами, 
вениками и носилками провели субботники 
в селах Жумабек и Коксу.

25 апреля по поручению акима Абайско-

го района для жителей села Самарка была 
организована благотворительная акция «Ка-
раван помощи». Самарский сельский округ 
находился под угрозой затопления несколь-
ко дней. С момента возникновения опасно-
сти все население своевременно эвакуирова-
ли, а в зону подтопления были направлены 
17 единиц техники и 109 человек. Местные 
предприниматели организовали горячее 
питание. В результате принятых мер уда-
лось не допустить затопления села Самарка.  
Паводковые воды затронули лишь несколь-
ко дворов в отделениях Пруды и Огороды. 
Именно здесь сделал свою остановку «Кара-
ван помощи». Гуманитарная и спонсорская 
помощь впечатляла. Так, машину с продук-
тами питания, одеждой и обувью организо-
вали сотрудники АО «КазАгромаркетинг» и 

члены Абайского районного филиала пала-
ты Предпринимателей. Еще одну машину с 
продуктами питания направил Обществен-
ный фонд помощи пострадавшим от наво-
днения в Карагандинской области. Учитель-
ская общественность организовала в г.Абай 
свой фонд помощи и жителям Самарского 
сельского округа привезла одежду. РГП 
«Енбек –Караганда» филиал №43 с. Коксу 
выделил постельные принадлежности и ма-

трацы. Руководство ТОО «Астра-Агро» вы-
делило для сельчан картофель для питания 
и семян. В качестве волонтеров выступили 
студенты Топарского сельскохозяйственно-
го колледжа, которые помогли в разгрузке и 
доставке гуманитарной помощи. Много те-
плых слов сельчане адресовали участникам 
благотворительной акции. Среди них Лидия 
Шлапак, которая во время разгула стихии 
подвернула ногу, пытаясь спасти скот.

 - Сначала я очень растерялась и совер-
шенно не знала что делать. Наше крестьян-

ское хозяйство «Лидия» очень серьезно по-
страдало от паводковых вод. Водой смыло 
заготовленный картофель, сено и другие хо-
зяйственные постройки. Я живу в селе давно, 
но такого подтопления не было. Хотелось бы 
поблагодарить акима Абайского района за 
помощь в трудный момент. Гуманитарную 
помощь в село привозили несколько раз. 
Нашему хозяйству выделили 2 тонны семян 
картофеля, теперь мы снова примемся за по-
садку. Спасибо за помощь, она придает нам 
силы и окрыляет, - сказала Лидия Шлапак.

Кайрат БЛЯЛОВ

ЖҰМЫЛА 
КӨТЕРГЕН 

ЖҮК 
ЖЕҢІЛ

Табиғи апат ауданымыздағы бірқатар 
елдімекендерге өз зардаптарын тигізді. 
25 сәуір күні жалпы аудандық сенбілік 
өткен болатын. Сол себепті Көксу ауылын-
да аудан жастары, яғни Мичурин аграр-
лы – техникалық колледжінің  шәкірттері 
ауылдық сенбілікке ат салысып, көпшілікпен 
бірге көмектерін көрсетті. Жастардың 
ауылдықтарға жасаған көмектері мақтауға 
тұрарлық. Олар әкімдік маңындағы балалар 
алаңқайын, ауылға кіре беріс көпірді бояп, 

Көксу ауылының сәнін кіргізді. Сондай-
ақ, Көсудың  су шайған бөліктеріндегі 
қоқыстарды жинап, мәдениет үйі маңына 
ағаш отырғызуға облыстық экология 
басқармасынан отызға тарта табиғат жа-
нашырлары тартылды. «Қызыл-жарты 
ай» қоғамдық қайрымдылық қорының 
қарағандылық  бөлімінің  өкілдері де  
ауылға  азық-түлік, киім-кешектер әкеліп, 
сенбілікте қол көмегін де көрсетіп жатты. 

Өз тілшімізден
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«Біздің ортақ Отанымыз – 
Қазақстанның қарыштап дамып 

отырғаны – елімізді мекендеуші барлық 
этностардың ынтымағы мен бірлігінің 

арқасы. Тәуелсіздігімізді тұғырлы 
ететін де, елімізді жаңа белестер-
ге шығаратын да біздің осы қоғамдық 
татулығымыз. «Бірліксіз ел тозады, 

бірлікті ел озады» дейтін даналықтың 
шындығына бүгінде бәріміздің де 

көзіміз жетіп отыр»
Н.Назарбаев

Ардагер аталарымызға 
тағзым

Адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыс 
ретінде шежіреге енген Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына биыл 70 жыл. Дұшпанның 
әскери –техникалық базасы әлдеқайда 
озық болғанына қарамастан, ерлік пен 
елдіктің туын биік ұстаған Кеңес Армиясы 
бұл соғыстың жалынын басты. Сондықтан 
миллиондаған тағдырға сызат түсіріп, та-
лай адамды отқа ораған фашистік идеяның 
бетін қайтарып, бүгінгі бейбіт өмірді ама-
нат еткен батырлардың алдында мәңгілік 

қ а р ы з д а р 
б о л ы п 
қ а л м а қ п ы з . 
Жалпы ҰОС 
ж ы л д а р ы 
қазақ даласы-
нан майданға 
аттанған 1 
млн. екі жүз 
мың адамның 
497-і Кеңес 
О д а ғ ы н ы ң 
Батыры ата-
нып, ерліктің 
дастанына ай-
налды. Осыған 
орай, жау бетін 
қайтарып, ел 
іргесін бекіткен 

баһадүрлерді Жеңіс күні қарсаңында еске 
алдық. Өзінің аталары жайында Топар 
кентінің тұрғыны, зейнеткер, соғыс баласы 
Балкенұлы Хайдар ақсақал өзінің ағалары 
жайлы бала кезіндегі естеліктерімен бөлісті. 

– Биыл бәрімізге белгілі Ұлы Жеңіске 
– 70 жыл толады. Бізге Жеңіс күнін 
жақындатқан фашизмге қарсы жан ая-
май күрескен әскери адамдарға  бәрімізде 
қарыздармыз. Солардың ішінде менің әкем 
Балкеннің бауырлары Әлмағанбетұлы 
Жанұзақ – 1918 жылы Қарағанды облысы, 
қазіргі Абай ауданына қарасты Құдаадыр 
елдімекенінде дүниеге келген. Жанұзақ 
ағамыз әке – шешесінен ерте айырыла-
ды. Балалық шағынан әкем Балкеннің 
тәрбиесінде болды. Әкеміз өз балалары-

нан кем көрмей, еліміздегі қиын – қыстау 
кезінде, 1932 – ші ашаршылық жылдарын-
да қолынан келгенше қамқорлық жасайды. 
Соғыс басталар алдында Жанұзақ ағамыз 
Қарағанды қаласының Ленин ауданы ОБФ 
мекемесінің клуб меңгерушісі болып 
қызмет істеген. Екі тілгеде жетік білетін өте 
сауатты адам болған. 

Ол кезеңдерде 1940 жылдары бозба-
лалрды міндетті түрде әскерге шақыртатын. 
Содан ағамызды Воронеж қаласындағы 
ұшқыштар мектебіне жолдайды. Ұшқыштар 
мектебін бітіріп, 1941 жылы көктемде қысқа 
мерзімді демалысқа, әкеміздің айытуынша, 
Ақжар деген ауылға – бұрынғы Тельман ау-
данына барады. Содан екі айдан кейін соғыс 
басталып кетеді. Соғыс басталғаннан 3 ай-
дан соң Жанұзақ ағамыздың немістермен 
әуе шайқасында ерлікпен қаза тапқанын ха-
барлап «қара қағаз» келді. Арманымыз сол 
ағамыздың артында ұрпақ қалмай, соғыс 
зардабынан Жаныұзақ ағамыз үйленбей 
фәни дүниеден бақиға қыршын жас өтіп 
кетті. Отан қорғауда көрсеткен ерлігі үшін 
әрбір ұрпақтың жүрегінде мәңгі сақталады 
деп ойлаймын. Менің мақсатым келешек 
ұрпақтарымыз сол кезеңдерде ерлікпен 
қаза тапқан батырларымыз туралыбіліп 
жүргендерін қалаймын.

 Сонымен қатар әкем Балкеннің немере 
ағасының баласы Әлжанұлы Көшен 1916 
жылы Қарарғанды облысы, қазіргі Абай 
ауданына қарасты Құмаадыр елдімекенінде 
дүниеге келген. Көшен ағамыздың да әке 
– шешелері ерте қайтыс болып кеткен. 
Бұл ағамыз да әкеміздің тәрбиесінде бол-
ды. Соғысқа дейін жан сақтау үшін әрбір 
жерде уақытша жұмыс істеп жүреді. 1937 
жылы әскерге шақырылып, фин соғысына 
қатысады. Сонан кейін Қара теңіздің соғыс 

кемесінде матрос болып жұмыс атқарады. 
Сол жерде 4 жылдан кейін фашистер-
ге қарсы соғыс басталып кетеді. Ағама 
соғыста жүргенде «Кеменің старшинасы» 
деген атағын береді. Соғыс кезінде кемеге 
тиген оқтан жараланып бірталай уақыт 
ауруханада жатады. Соғыс аяқталғаннан 
1945 жылы шілде айының басында елге 
келеді. «Көшен ағаларың ауылға келе 
жатыр» деген хабармен бір адам сүйінші 
сұрап келді. Сол күні қуанышты ха-
барды естісімен ауылдан ешкім қалмай 
ағамыздың алдынан қарсы алдық. Мен 
әкемнің алдында аттың үстінде отырған 
едім. Небәрі алты жастамын. 

Мені Көшен ағам әскери формасы-
мен аттың үстінен көтеріп алып, үйге 
дейін алып келді. Сол күнгі үлкен той, 
қуанышты хабар – ауылдастарымыздың 
қуанышында шек болмады. Менің есімде 
қалған күн – ағамыздың жеңіспен оралған 
күні. Ардагер ағам барлығын қосқанда 9 
жыл әскер қатарында болған екен.

Соғыстан кейін «Алабас» деген кенттің 
«геология» мекемесінде қызмет атқарады. 
Одан кейін 1948 жылы қазіргі Абай ау-
даны Қарабас кентіндегі еңбекпен түзу 
қатаң режимдегі колониясында қызметке 
орналасады. Ағамыз Күлтай жеңгемізбен 
үйленіп, тұрып жатты. Балалары болған 
жоқ. Ағамыздың қызметтес достары көп 
болды. Мені ағамыз бен жеңгеміз өте жақсы 
көретін. Екеуі кезек құшақтап, «бізге бала 
бол» еркелететін. Сол кезде теміржолдың 
іргесіндегі №5 мектептен бастауыш 
бітірдім. Біздің ұлағатты ұстаздарымыз, 
білім беру, ағарту ісінің үздіктері, еңбек 
ардагерлері Гауһар Жулкенова, Камиля 
Балтабаева құрметке ие болған жандар. 
Ағамыздың ең жақсы көретін досының бірі, 

соғыс ардагері, ұстазым К.Балтабаеваның 
жолдасы  – Құсайын Жұматайұлы Балтаба-
ев болатын. Екеуі сол ағамыздың үйінде жиі 
кездесіп, соғыс жайында жиі әңгімелесіп 
отыратын. Мектептен шыққаннан кейін ол 
үйге жиі барып тұрдым. Ағамыз 1951 жылы 
сәуір айында Ұлы Отан соғысынан алған 
жарақаттың зардабынан небәрі 35 жасында 
мәңгілік сапарға аттанып кетті.  

Иә, жеңіс мерекесі – аға буын ағалар 
мен аталарымыздың елінің азаттығы үшін, 
өскелең ұрпақтың бақыты үшін күрескен 
қастерлі күн.  Хайдар ата осылай өзінің 
ағалары жайында бала күнгі естеліктерімен 
бөлісті. Сондықтан ардагерлерімізді 
ешкімде, ешқашанда ұмытпайды.

Жазып алған Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

БІРЛІГІМІЗ ЖАРАСҚАН
Қай кезеңде, қай салада да елімізде өзге 

ұлттарға деген көзқарас пен жомарт пиғылдың 
ешқашан ортаймағанын еске алсақ, биыл да ай-
тулы дата аясында басқа халықтар өміріне де-
ген ерекше ықылас үкімет тарапынан одар әрі 
арта түспесе, кемімейтіні анық.  Шыны керек, 
тағдырдың жазуымен Қақстанға қоныс аударып, 
тұрақтап қалған ұлттар мен Ұлыстардың  өмір 
салты бүгінгі таңда тұтастай төл халқымыздың 
тіршілігімен астасып кеткелі қашан. Осындай 
ұлттардың бірі – кәрістер. Мақаламызға арқау 
болған кейіпкерлеріміздің бірі, кәріс ұлтынан, 
Топар кентінің тұрғыны, спорт мектебінің 
жаттықтырушысы Борис Геннадьевич Ким жай-
лы сөз етпекшіміз.

Борис Геннадьевич 1940 жылы сәуір айын-
да Көкшетау облысында дүниеге келген. Әке 
– шешесі Көкшетауға жер аударылып келген. 
Одан кейін ата – анасы Талдықорған қаласына 
көшіп келеді. Бала Борис осы жерде мектеп 
табылдырығын аттап, онжылдық білім алады. 
Одан кейін Краснояр қаласындағы педагогикалық 
институттың дене тәрбиесі мамандығы бой-
ынша білім алып шығады. Жолдама арқылы 
туған жеріне келіп, спорт мектебінде меңгеруші 
болып жұмыс жасайды. Шеберлігін сынауда 
Қазақстанның барлық қалалырында қызмет жа-
сайды. Одан кейін Абай қаласына әпкесіне келіп, 
осы жерде қалады. 1973 жылы қаламыздағы №10 
мектеп – гимназиясында денешынықтыру пәнінің 
ұстазы болады.

Содан кейін 1980 жылы Топар кентіне 
келіп, спорт метебінде қызмет атқара бастай-
ды. Жұбайы Қызылорда қаласының кәріс қызы 
Алла Максимовна Ким екеуі қырық жылға 
жуық отасқан. Алла Максимовна Топар кентінде 
аудандық комитет партиясында жұмыс жасай-
ды. Одан кейін облыстық әкімшілікте қызметте 

болады. Қазір зейнеткерлікте үйде отыр. Екеуі 
отбасында ұлдарын тәрбиелеп өсіреді. Ұлдары 
әкесінің жолын қуып, дене тәрбиесі мамандығы 
бойынша білім алады. Қазіргі таңда алған білімі 
бойынша жұмыс жасамайды. ГРЭС – те қызмет 
істейді. Сүйкімді екі немере қыздары бар. Үлкені 
Лена жоғары оқу орнында, кішісі Виктория 3 – 
сыныпта оқиды. Бірнеше аудандық, облыстық 
грамоталармен марапатталған. Спорт шеберінің 
үздігі. 

- Мен жұмысымды өте қатты жақсы көремін 
және сүйіп істеймін. Басында мен спорттық гим-
настикамен айналысқан болатынмын. Бірақ, 
спорт ойындары ішінде волейбол көңіліме жақын 
болды. Бойымның аласалылығына байланы-
сты құрамада ойнай алмадым. Содан спорттық 
гимнастикамен шұғылданып жүрдім. Кейін 
жаттықтырушы болған кезімде волейболдан 
кұрамалар дайындап, жастарды осы спорт түріне 
баулып келемін, - деді.

Борис Геннадьевичтің оқушылары 
олимпиадаға қатысқан, универсиада да жүлделі 
орын алған. Қазір қыздары республикалық 
жоғарғы лигада ойнайды. Мысалға, Кочевская, 
Романская, Суставова, және т.б. 

Туған Отандарынан  жырақта  жүрген  ко-
рейлер  тілі  мен  жазуын  ұмытса  да,  әдет-
ғұрып,  ырымдарына  ерекше  мән   беріп  
келді.  Қазақстандық  корейлер  де жергілікті  
дәстүрлерді  сыйлай  отырып,  өзінің  мәдениетін,  
әдет – ғұрыпын, дінін балаларының бойына 
сіңіруге тырысты.

Қорыта  айтарымыз,  сонау  бір  отты  жыл-

дарда  Отандарынан айырылып,   айдауға  түскен,  
еріксіз  жер  аударылғандардың  өздерінің  де, 
ұрпақтарының  да,  бүгінде   жолдары  ашық,  
болашақтары  ел  келешегімен бірге екені баршаға 
мәлім. Өйткені, сол бір қиын – қыстау кезең, 
Қазақстанның барлық  ұлттарына  бірдей  сын  
болып,  оны  бәрі  бірге  көтерген  ұлттар  мен 

ұлыстар, болашағының тек қана бірлікте екенін 
жете ұғып отыр. Осы жолдан таймастары да хақ.

Барша қазақстандықтарды 1 – мамыр 
халықаралық бірліктер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын. Елміз тыныш, жұртымыз аман 
болсын. Спортпен шұғылданып жүрейік!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Главным достоянием и законной гордостью нашего суверенного Казахстана были и остаются политическая 
и экономическая стабильность, дружба, межнациональное согласие, гражданский мир и сплоченность народа. 
Благодаря  этиму в Казахстане созданы все условия для всестороннего развития и реализации социальных 
программ, созидательного труда и скорейшего преодоления мирового кризиса во всех сферах экономической 

жизни. В равных условиях в нашей стране живут и трудятся представители разных этносов.

Одна 
страна – 

один 
народ

Каримова Светлана – машинист установок обога-
щения ЦОФ «Восточная». Ее трудовой стаж в люби-
мой профессии составляет 31 год, и за все это время 
она ни разу не пожалела о сделанном выборе. Хотя был 

он совершенно случаен. Сразу после окончания школы 
пришла работать на фабрику, здесь и осталась. Эту 
маленькую, хрупкую женщину, ежедневно спешащую 
на свое рабочее место, в коллективе любят и уважают. 
А моя собеседница говорит, что не представляет себя 
в другой профессии, ни разу даже мысли не возникло 
поменять сферу деятельности, хотя, работа сложная. 
Привыкла за столько лет быть рядом со своими кол-
легами, делать общее дело. По словам Светланы Габ-
дулхаевны, в их бригаде очень дружный, сплоченный 
и работящий коллектив. Это позволяет проводить ра-
боты в строго установленные сроки и с высоким каче-
ством. С годами набирается опыт, растет мастерство, 
приходят признание и уважение, которые никогда не 
обойдут стороной человека старательного и трудолю-
бивого. Свой опыт Светлана Габдулхаевна передает 
молодому поколению. Ведь это очень важно, найти 
свой собственный путь в жизни, заниматься любимым 
делом, приносящим душевное удовлетворение. 

Марина Уткина
фото Юлия Осиева

На него 
можно 

положиться
«Если есть 

желание, то 
можно освоить 
любую рабо-
чую профес-
сию», - гово-
рит молодым 
сотрудникам 
Кубаев Муса. 

Подтверж-
дение этому 
– его трудовая 
б и о г р а ф и я . 
Работать стал 
сразу после 
окончания ми-
ч у р и н с к о г о 
техникума в 
1990 году сле-
сарем на цен-
тральной обо-
г а т и т е л ь н ой 
фабрике «Вос-
точная». Буду-
чи человеком активной жизненной позиции быстро 
начал подниматься по карьерной лестнице.

Сегодня Муса Салавдинович – начальник цеха 
«Углеприем». Должность ответственная, требующая 
сноровки и внимательности.

Упорству и трудолюбию его научили родители. 
Отец был сварщиком на Байтамской обогатительной 
фабрике, мама трудилась в швейно-меховом объеди-
нении. Коммуникабельный, грамотный и дисципли-
нированный специалист Муса Салавдинович успел 
показать себя в деле. Природа щедро одарила его 
организаторскими способностями, благодаря чему 
людям комфортно работается за его спиной. Его ува-
жают, он образец того, каким должен быть настоящий 
профессионал своего дела. Главенствующая роль в 
работе фабрики отведена людям. Приходится много 
работать с молодыми специалистами. 

«Он – отличный начальник, хороший специалист. 
Сам качественно работает и подчиненных умеет орга-
низовать» – говорит мастер цеха Бакша Сергей. Нет в 
мире выше звания, чем Рабочий Человек! Эти слова 
в полной мере относятся и к Мусе Кубаеву, потому 
что как бы ни изменялись «времена и нравы», скром-
ные люди, добросовестно выполняющие свою работу, 
обучающие молодую смену, преданные родной зем-
ле, были и будут главным достоянием страны. Муса 
Салавдинович полон сил, энергии, обаяния, знаний, 
опыта…Что ж, это время, оглянувшись назад, снова 
двигаться вперед к новым свершениям.

Марина Уткина
фото Юлия Осиева

Когда 
любишь 

свою 
профессию
Печень Юрий Михайлович бригадир мех. цеха 

ЦОФ «Восточная» гордится своей профессией, ему 
нравится здесь работать. С кем бы ни говорил о деле, 
непременно добрым словом вспоминает своих настав-

ников.
Мастера высокой пробы в свое время привили мо-

лодому токарю любовь к железкам, вывели его на ис-
тинную дорогу жизни. А он, пытливый и целеустрем-
ленный, прислушивался к старшим, жадно впитывал 
все, чему учили. Теперь вот сам бригадой руководит, 
совершенствует свое мастерство, делится знаниями и 
опытом с молодыми коллегами. За многие годы ра-
боты не было случая, чтобы Юрий Михайлович тру-
дился спустя рукава. Серьезный, исполнительный че-
ловек, за многолетний добросовестный труд завоевал 
уважение руководства и коллег. Работает на совесть и 
оборудование всегда в полном порядке.

Родился Юрий Печень в 1958 году, в Чурубай-Ну-
ринском районе, в семье железнодорожника Печень 
Михаила Ивановича. Мама Александра Дмитриевна 
была домохозяйкой. Воспитала пятерых детей. Жизнь 
была непростой, но жили дружно.

После окончания восьми классов, Юрий Михайло-
вич поступил в сельское профтехучилище №15. По-
лучил специальность токаря. После службы в армии 
работал в вагоноремонтном депо на станции Кзыл. В 
1981 году устроился работать на центральную обога-
тительную фабрику «Восточная». Вот так 34 года и 
проработал на производстве.

Кстати, в коллективе Юрия Михайловича трудят-
ся лучшие специалисты,  другие здесь попросту не 
держатся. На объекте всегда царят дисциплина и по-
рядок, поскольку работа, сделанная в срок - еще одно 
непоколебимое правило цеха. К слову, сам бригадир 
не чурается самой «черной» работы, а при необходи-
мости спокойно может подменить любого рабочего. 
Но особое место в жизни Юрия Михайловича занима-
ет семья, любимая жена, с которой бок обок прожили 
много лет. В беседе он заявил: «Мы с женой воспи-
тали замечательного сына, подрастают двое внуков, я 
горжусь тем, что живу в Казахстане, что у моих детей 
будет светлое будущее».

Марина Уткина
фото Юлия Осиева
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Стежок за стежком
На швейном предприятии группы компа-

ний «Стежок» в г.Абай приступили к освоению 
нового высокотехнологичного оборудования. 
Благодаря полученным грантам по програм-
ме Развития моногородов предприниматели 
закупили 20 швейных машинок и вышиваль-
ное оборудование для нанесения логотипов на 
одежду.

Основательницей семейного бизнеса явля-
ется жительница г.Абай Нина Малюк, которая 
много лет проработала на некогда известной на 
весь Советский союз Абайской швейной фа-
брике. Приняв ответственное решение и открыв собственное дело в 2001 году, Нина Иванов-
на вовлекла в швейный бизнес своих дочерей. На сегодняшний день Н.Малюк является ди-

ректором ТОО «Стежок», где выпускают спецодежду, постельное белье, и так называемые 
биг-бэги т.е. мешки большого размера и грузоподъемности.

 - Новое оборудование значительно облегчило труд наших работников. Качества стежка 
отменное. Швейные машинки фирмы «Jack» экономичны и оснащены переключением ско-
ростей, они поглощают меньше электричества и практически бесшумны. Таким образом,  
производительность труда увеличилась. Планируем увеличить и число рабочих мест, - го-
ворит Нина Ивановна.

Стоит отметить, что на предприятии трудятся как молодые специалисты, так и пенсио-
неры, а также люди с ограниченными возможностями.

Внимательно изучает каждую деталь вышивальной машинки дочь Нины Ивановны 
Ирина Малюк, которая руководит вышивальным цехом и является индивидуальным пред-
принимателем. Еще в студенческие годы девушка помогала маме на швейной фабрике шить 
одежду, поэтому не понаслышке знает как нелегок труд в легкой промышленности. Ирина 
Михайловна окончила институт предпринимательства и культуры менеджмента и теперь 
с помощью полученных знаний развивает семейный бизнес. В этом году Ирина Малюк 
была приглашена на встречу с акимом Карагандинской области Нурмухамбетом Абдибе-
ковым с женской общественностью, посвященной Международному женскому дню. После 
вручения памятных подарков участники мероприятия обсудили роль представительниц 
прекрасной половины человечества в реализации задач, поставленных Президентом РК 
Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол». 

- Необходимо уметь правильно воспользоваться государственной поддержкой бизнеса и 
просчитать дальнейшие шаги, - сказала Ирина Михайловна.

В швейном цехе работают около 50 человек. Руководство предприятия старается соз-
дать все необходимые условия для своих работников. Здесь царит позитивная обстановка. 
В дружном коллективе отмечают дни рождения, праздники и конечно же, День легкой про-
мышленности (в этом году он выпадает на 7 июня). Работа сдельная, некоторые девуш-
ки перевыполняют дневную норму и неплохо получают. Недавно предприятие получило 
серьезный заказ, поэтому все стараются выполнить работу качественно и в срок. Произ-
водственным процессом руководит опытный технолог Бибигуль Асанова, окончившая 
Московскую государственную академию легкой промышленности по специальности «Тех-
нология швейных изделий». Здесь каждый день работают над усовершенствованием спец. 
одежды, придумывают фасоны, подбирают ткани, ведь продукция предприятия реализует-
ся по всему Казахстану.

Кайрат БЛЯЛОВ

Государственная услуга оказывается 
бесплатно. 

Государственная услуга оказывается в 
порядке очереди, без предварительной за-
писи и ускоренного обслуживания.

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обра-
щении услугополучателя (либо его предста-
вителя по доверенности):

1) заявление установленной формы;
2) документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности, удостоверение 
лица без гражданства, вида на жительство 
иностранца), а также для оралманов – удо-
стоверение оралмана;

3) документ, подтверждающий реги-
страцию по постоянному месту жительства 
услугополучателя (адресная справка либо 
справка сельских акимов);

4) сведения о номере банковского счета 
в уполномоченной организации по выдаче 
пенсий и пособий либо контрольного счета 
наличности исправительного учреждения; 

5) справка организации (предприятия) о 
среднемесячном доходе за период с 1 января 
1995 года за любые 3 года подряд, независи-
мо от перерывов в работе, по установленной 
форме;

6) для подтверждения трудового стажа 
лица, имеющего право на получение пенси-
онных выплат, представляются, в зависимо-
сти от их наличия, следующие документы:

трудовая книжка;
документ об образовании;
военный билет или справка управлений 

и отделов районов и городов по делам обо-
роны;

свидетельство о рождении детей (или 
актовая запись о рождении или справка о 
регистрации акта гражданского состояния, 
выданные органами записи актов граждан-
ского состояния) и один из следующих до-
кументов детей:

- удостоверение личности, свидетельство 
о браке,-аттестат об окончании среднего 
учебного заведения, диплом об окончании 
средне-специального или высшего учебного 
заведения, либо справка учебного заведе-
ния, подтверждающая обучение, документ, 

Стандарт государственной услуги 
«Назначение пенсионных выплат из 

уполномоченной организации»
подтверждающий место регистрации по по-
стоянному месту жительства детей.

7) решение суда, подтверждающее факт 
осуществления и периода ухода за инвали-
дом первой группы, одиноким инвалидом 
второй группы и пенсионером по возрасту, 
нуждающимся в посторонней помощи, пре-
старелым, достигшим восьмидесятилетнего 
возраста, инвалидом в возрасте до 16 лет, 
пострадавшим от последствий атомных ис-
пытаний, экологических бедствий или за-
раженным вирусом иммунодефицита либо 
больным СПИДом;

8) справки из архивных учреждений или 
с места работы, если записи о трудовой де-
ятельности не внесены в трудовую книжку 
или имеются исправления;

9) справка, подтверждающая прожи-
вание за границей супруги (супруга) ра-
ботников бывших советских учреждений, 
учреждений Республики Казахстан и меж-
дународных организаций, подтверждающая 
проживание супруги (супруга) военнослу-
жащих в местностях, где отсутствовала 
возможность трудоустройства, подтверж-
дающая проживание супруги (супруга) со-
трудника специальных государственных 
органов в местностях, где отсутствовала 
возможность ее (его) трудоустройства по 
специальности;

10) свидетельство о браке и (или) рас-
торжении брака либо выписка из актовой 
записи о заключении и (или) расторжении 
брака либо справка о регистрации акта 
гражданского состояния, выданная органа-
ми записи актов гражданского состояния 
(при изменении фамилии);

Документы представляются в подлин-
никах и копиях для сверки, после чего под-
линники документов возвращаются услуго-
получателю.

При подаче услугополучателем всех не-
обходимых документов  услугополучателю 
выдается отрывной талон заявления с ука-
занием даты регистрации и даты получения 
государственной услуги, фамилии и инициа-
лов лица, принявшего документы.

Абайское районное отделение ГЦВП 

Стандарт государственной услуги 
«Назначение государственной базовой 

пенсионной выплаты»
Государственная услуга оказывается бесплатно. 
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и 

ускоренного обслуживания.
Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обраще-

нии услугополучателя (либо его представителя по доверенности):
в ГЦВП либо в ЦОН: 
1) заявление установленной формы; 
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (удостоверение личности, 

удостоверение лица без гражданства, вида на жительство иностранца), а также для оралма-
нов – удостоверение оралмана;

3) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства услу-
гополучателя (адресная справка либо справка сельских акимов, для жителей г. Байконыр 
справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства г. Байконыр Рос-
сийской Федерации);     4) сведения о номере банковского счета в уполномоченной органи-
зации по выдаче пенсий и пособий либо контрольного счета наличности исправительного 
учреждения;

5) в случае установления опеки (попечительства), представляется документ, подтверж-
дающий установление опеки (попечительства);

6) доверенность – в случае подачи заявления и необходимых документов третьими ли-
цами. 

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники 
документов возвращаются услугополучателю.

При подаче услугополучателем всех необходимых документов  услугополучателю вы-
дается отрывной талон заявления с указанием даты регистрации и даты получения государ-
ственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

Абайское районное отделение ГЦВП 

Отделом административной полиции УВД Абайского района,  проводится 
определенная работа, направленная на повышение эффективности взыскания не 
оплаченных административных штрафов. 

Так, при совершении тех или иных сделок, связанных с автотранспортом 
(продажа, перерегистрация и т.п.), в обязательном порядке сотрудниками адми-
нистративной полиции проверяется каждый владелец транспорта на наличие не 
оплаченных штрафов за административные правонарушения. В случае наличия 
задолженности, совершение сделки не возможно. 

Совместно с судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия 
с посещением должников по месту жительства. Кроме того, по месту работы 
правонарушителей направляются постановления об удержании штрафов с за-
работной платы, что имеет положительную тенденцию.

Сотрудники отдела административной полиции напоминают гражданам, 
что в случае не своевременной оплаты штрафов, по истечении 30 дней после 
вступления постановления в законную силу, данные на лиц, имеющих штрафы, 
будут переданы    для принудительного взыскания судебным исполнителям, 
которыми будут приняты соответствующие меры, вплоть до ареста имущества.

 Кроме этого, «злостные неплательщики» подпадают под действие статьи 
669 Кодекса РК об административных правонарушениях, санкция которой 
предусматривает арест на срок до пяти  суток.

Действующим   законодательством    также   предусмотрена   мера    обеспече-
ния исполнения,  в  виде  ограничения на выезд должника за пределы Республи-
ки Казахстан, которая  санкционируется   судом. В  связи  с  чем, во  избежание 
неприятных ситуаций гражданам  в  преддверии  летних  отпусков, рекомендует-
ся оплатить задолженности по имеющимся административным штрафам. 

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

Новые возможности оплаты 
административного штрафа 

со скидкой
В новом кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) 

действующим с 1 января 2015 года введена возможность оплаты административного штрафа в размере 
50% от предусмотренной санкцией, что является существенным нововведением.

В соответствии с ч.1 ст.810 КоАП, сокращенное производство по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется в случаях, если факт правонарушения обнаружен должностным лицом 
на месте его совершения, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, уста-
новлено совершившее его физическое лицо, которое признает свою вину и соглашается с размером 
налагаемого штрафа.

При этом, сокращенное производство не применяется в случаях:
1) когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания;
2) совершения правонарушения несовершеннолетним;
3) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом;
4) совершения административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами 

налоговой службы;
5) если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными 

контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматиче-
ском режиме.

Суть сокращенного производства заключается в том, что согласно ст.811 КоАП, при обнаружении 
административного правонарушения и установлении совершившего его лица должностное лицо со-
ставляет протокол об административном правонарушении на месте его совершения и разъясняет лицу 
право оплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение семи суток.

Должностное лицо вручает лицу копию протокола об административном правонарушении с кви-
танцией установленного образца.

В случае оплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело 
считается рассмотренным по существу.

Однако, в случае не оплаты 50% суммы штрафа, производство по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется в общем порядке, то есть сумма штрафа оплачивается в полном размере.

В настоящее время сокращенное производство широко применяется в сфере административного 
правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве, что в первую очередь эффективно для води-
телей автотранспортных средств нарушивших правила дорожного движения. 

Н.Сериков,
помощник прокурора Абайского района
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Әлемдегі әрбір елдің мемлекет болып 
қалыптасуының өзіндік бастауы мен даму та-
рихы бар. Сол тарих белгілі бір кезеңдер мен 
кеңістіктерде пайда болады. Қазіргі кезде 
мемлекетіміздің әлеуметтік – экономикалық даму-
ын, біздің жерімізде тайпалық одақтардың пайда 
болуын, этно – саяси құрылымдардың, феодалдық 
мелекеттердің және қазақ халқының пайда болуы 
туралы күрделі деректерді зерттеумен медиевисти-
ка ғылымы айналысуда. Әрине, ғалымдар зерттеу 
барысында белгілі ортағасырлық тарихшылардың, 
шығыстанушылардың, этногрофтардың айғақты 
деректеріне сүйенетіні белгілі. Аталған деректер 
мен археологиялық қазбаларды салыстыра оты-
рып, ғалымдар  қазақ мемлекетінің негізін қалаған 
қазақтар отырықшы, жартылай отырықшы болып, 
егіншілікті де, қала мәдениетін де білгендігін айта-
ды. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы мен нығаюында 
ерекше дамыған екі аудан: Түркістан мен Жетісу. 
Қазақ этногенезінің үш үлкен торабы – Жетісу 
мен Шығыс Қазақстан; Оңтүстік Қазақстан мен 
Сырдарияның орта және төменгі ағысындағы 
қалалар және Орталық Қазақстан болды. Осы ірі 
орталықтарда ХІІІ – ХV ғасырларда жаугершілік пен 
зорлықты, тонаушылық жағдайларды бастарынан 
өткере отырып, жергілікті халықтың мемлекеттігін 
қалыптастырудың нәтижесі – 1465 жылы Шу мен 
Қозыбасы жерінде құрылған қазақ хандығы болды.  

Мәңгілік Ел болуға бет алған Қазақ мемлекетінің 
де пайда болуы, қалыптасуы бүгінде 550 жыл толып 
отырған Қазақ хандығынан – Елдіктің нұрлы жо-
лынан бастау алды. Біздің мемлекеттігіміздің та-
рихында ең басты орын алатын, бірлігі мен тірлігі, 
ынтымағы мен берекесі бір ел екендігімізді таныта-
тын  Қазақ хандығының негізін қалаушылар – Керей 
мен Жәнібек хандар.  

Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының 
тарихындағы төтенше маңызды оқиға болды. Ол 
ұлан – байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының 
басын қосып шоғырландыруда, қазақтың этникалық 
территориясын біріктуде, қазақтың байырғы за-
маннан басталған өз алдына жеке ел болып 
қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды және 
түбегейлі шешуші рөл атқарды.

1456 жылы Керей мен Жәнібек ханның 
Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ 
тайпаларын бастап Шығыс Дешті – қыпшақтан 
батыс Жетісу жеріне қоныс аударуы қазақ 
хандығының құрылуына мұрындық болған маңызды 
тарихи оқиға болған еді. Бұл оқиғаның мән-
жайы мынадай болатын: 1428 жылы Ақ Орданың 
ақырғы ханы Барақ ішкі феодалдық қырқыста 
қаза болған соң, Ақ Орда мемлекеті ыдырап, ұсақ 
феодалдық иеліктерге бөлінгенде өкімет үшін өзара 
қырқыс үдей түсті. Бұрынғы Ақ Орданың орны-
на Әбілхайыр хан (бұл кіші жүздің Әбілхайыр 
ханы емес, шайбани әулетінен шыққан өзбек ханы) 
құрған «көшпелі өзбектер» мемлекеті пайда бол-
ды. Осы мемлекеттің территориясы XV ғ. орта 
шенінде Сырдариядан Сібір хандығына дейінгі ұлан 
байтақ жерді алып жатты. Алайда бұл мемлекеттің 
ішіндегі өкімет үшін күрес бір сәтте толастаған 
жоқ. Әбілхайыр хан өзінің саяси дұшпандарын - 

Жошы әулетінен шыққан сұлтандарды құдалауын 
тоқтатпады. Өкімет үшін күрес барысында Дешті 
– Қыпшақтан өздерін қолдайтын жеткілікті күш 
таба алмаған Өріс (Орыс) ханның шөберелері - Ке-
рей мен Жәнібек XV ғ. 50 жылдары орта шенінде 
қарамағындағы ауылдарымен Шу өзенінің бойына 
көшіп кетуге мәжбүр болды. Осы оқиғалар жөнінде 
Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің “Тарихи -Ра-
шиди” атты шығармасында былай деп жазылған: 
«Ол кезде Дешті - қыпшақты Әбілхайыр хан 
биледі және Жошы әулетінен шыққан сұлтандарға 
күн көрсетпеді. Нәтижесінде Керей мен Жәнібек 
Моғолстанға көшіп барады. Есенбұға хан олар-
ды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс 
жағындағы Шу мен Қозыбас аймақтарын еншілікке 
берді.  Сырдария бойындағы қалалар мен Дешті – 
Қыпшақ даласы үшін күресте қазақ хандығының 
басты бәсекелесі және ата жауы Әбілқайыр хан еді. 
1468 жылы қыста ол қазақ хандығын қиратпақ бо-
лып, Жетісуға жорыққа аттанды, бірақ сапары сәтсіз 
болып, жорық жолында қаза тапты. Әбілқайырдың 
қаза болуы қазақ хандығының нығаюына және 
территория көлемінің кеңеуіне үлкен себеп бол-
ды. «Өзбек ұлысының» шаңырағы шайқалып, ірі 
шиеліністер басталды.Оның иелігінде қиян-кескі 
феодалдық қырылыс басталып, хандық ыдырай 
бастады. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібекке 
көшіп кетті. Сөйтіп, Керей мен Жәнібек хандардың 
маңына жиналған халықтың саны 200 мыңға жетті. 
Оларды өзбектер - «қазақтар» деп атады. Мұндай 
тиімді жағдайды дер кезінде пайдаланған қазақ хан-
дары Керей мен Жәнібек бұдан 12 жыл бұрын өздері 
ауып кеткен ата қонысы Шығыс Дешті-Қыпшаққа 
қайта оралды. Қазақ хандары Әбілхайыр ханның 
мұрагерлеріне қарсы күресті. Қазақ сұлтандары 870 
жылдары (1465-1466 жж.) билей бастады» . Сөйтіп, 
1465-1466 жылдары Шу мен Талас өзендерінің 
алқабында Қазақ мемлекетінің негізін салған дер-
бес қазақ хандығы құрылды. Осы территорияға 
деректемелерде тұңғыш рет «Қазақстан» деген атау 
қолданыла бастады.

Әбілқайыр хандығы мен Моғолстанның 
құлдырауын пайдалана отырып, Керей мен Жәнібек 
XV ғасырдың 60 жылдарының соңында қазақтар 
мекендеген бүкіл территорияның біріктіру жолында 
ойдағыдай күрес бастады. Қазақ хандығының саяси 
–экономикалық базасын нығайту үшін Сырдария 
бойындағы қалаларды қарату төтенше маңызды еді. 
Осы орайда, қазақ хандығының алдына  үш үлкен 
тарихи міндет қойылды:

1.Мал жайылымдарын пайдаланудың Дешті – 
Қыпшақ даласында бұрыннан қалыптасқан дағдылы 
тәртібін қалпына келтіру көшпелі шаруалардың 
көкейтесті мүддесі еді.(бұл тәртіп Әбілқайыр 
хандығындағы аласапыран арқылы бұзылған бола-
тын) 

2.Шығыс пен Батыс арасындағы сауда керу-
ен жолы үстінен орнаған Сырдария жағасындағы 
Сығанақ, Созақ, Отырар, Ясы (Түркістан) т.б. 
қалаларды қазақ хандығына қарату. Бұлар осы 
өңірдегі саяси - экономикалық және әскери - 
стратегиялық берік база болатын.

3.Қазақ тайпаларының басын қосып, 

ЕЛДІКТІҢ НҰРЛЫ ЖОЛЫ
қазақтың этникалық территориясын біріктіру. 
Бұлардың ішіндегі ең маңызды міндет – Сырдария 
жағасындағы қалаларды қарату күресі болды.

Олардың саяси қарсыластары - Ахмед хан 
мен Махмұд Батыс Сібірдің билеушісі Ибақ хан 
мен сондай-ақ Ноғай одағын билеген мырзалар-
мен одақтасып, бірге күрес жүргізеді. Әбілхайыр 
ханның орнына отырған мұрагер баласы Шайх 
Хайдар бұл күресте мүлде жеңіліп, өлтіріледі, ал 
Әбілхайырдың немерелері Мұхаммед Шайбани 
мен Махмұд сұлтан Астраханға барып паналай-
ды. Әбілқайыр ханның мұрагерлерімен күресте 
толық жеңіске жеткен қазақ хандығы Әбілхайыр 
хан 40 жыл билеген Шығыс Дешті – Қыпшақ дала-
сын және ондағы көшпелі тайпаларды бірте-бірте 
өзіне қосып алады. XV ғасырдың 70 жылдарында 
қазақтар Сырдария бойымен оған жалғас Қаратау 
өңірінің бірсыпыра территориясын басып алады. 
Сөйтіп, қазақ хандығының территориясын әлқайда 
кеңейтіп, нығайтады. Оған тұс-тұстан қазақ тайпа-
лары келіп қосылады.

Керей хан немере інісі Жәнібекпен біріге оты-
рып, жас мемлекеттің іргесін бекітіп, шаңырағын 
биіктету үшін үлкен еңбек сіңіреді. Олар жаңадан 
құрылған Қазақ хандығының үкімет билігін 
нығайтып, оның беделі мен әскери, саяси күш-
қуатын арттыра түседі. Моғолстан ханымен бірлесіп, 
ойрат тайпаларына қарсы күреседі. Әбілхайырдың 
ұлы, ханның мирасқоры Шейх-Хайдардың жеңіліп, 
жақын адамдарымен бірге қырғын табуы – ұлыстағы 
бар биліктің Керей ханның қолына көшуіне жағдай 
жасайды. Осы кезден бастап Қазақ хандығы іргелі 
мемлекетке айналуға бет алады.

Осылайша,  Жошы ханның үлкен ұлы – Орда 
Еженнің ұрпағы Өріс  (Орыс) ханның шөберелері  
Болатұлы Керей хан  мен Барақұлы Әз Жәнібек хан  
– қазақ хандығының негізін қалайды.  Жаңа Қазақ 
хандығының шаңырағын көтерген  Керейді Хан 
тауында халқы ақ киізге отырғызып, хан көтерген. 
Керей ханның есімі 1472-1473 жылдардың тари-
хи деректерінде Бұрыш оғылан деген сұлтанның 
Моғолстан ханы Жүністің ордасына жасаған шабу-
ылына байланысты соңғы рет аталады, содан кейін 
еш жерде кездеспейді. Сондықтан оның қашан және 
қандай жағдайда қайтыс болғанын анықтау қиын. 
Тек кейінгі оқиғалардың даму барысына қарағанда, 
ол сол 1473 жылдың оқиғаларынан кейін көп ұзамай 
қайтыс болған секілді.

Жәнібек ханның Дешті-Қыпшаққа оралғаннан 
кейін билігін күшейткені туралы, өмірінің соңғы 
жылдары мен өлімі туралы деректер жоқ. Оның есімі 
де тарихи деректерде соңғы рет 1473 ж. кездеседі. 
Бұдан кейінгі жылдары Керей хан туралы ғана 
айтылған. Жәнібек хан жиі болатын шайқастардың 
бірінде қаза тапқан деп болжауға болады. Сақталып 
қалған халық аңыздары мен өлеңдерінде Жәнібек 
ханды Әз Жәнібек деп атаған. 

Қысқартып айтқанда, біздің көзқарасымыз 
айдай анық ақиқат, осымен керейтану мен 
жәнібектанудағы түйткілдерді толық тарқатып 
бердім деуден аулақпын. Мен тек ой қозғап, қазақты 
қазақ қылып, ел іргесін бекіткен, мемлекеттігіміздің 
негізін салған, осыншама ұлан – байтақ жерді 
ұрпақ мұрасына мирас еткен  зиялы хандарымыз 
– Керей мен Жәнібектің ұлағатты істерін - зерт-
телген зиялы деректер арқылы  халықтың, жас 
ұрпақтың санасына жеткізсем деген пікірдемін. 
Қазақ мемлекетінің негізгі ұйымдастырушысы 
һәм ұйтқысы болған қазақ халқының тарихына 

құрмет артпай, ұлтаралық татулық орнамайтыны, 
тәуелсіз мемлекетіміздің рухани-идеологиялық 
негіздері қалыптаспайтындығына  назар аударуы-
мыз керек.

Бүгінгі тарихи сана қазақ тарихындағы 
ірі тұлғалардың бейнесін жас ұрпақ санасында 
жаңғырту тұрғысында жұмыстануда. Бұл, әрине, 
құптарлық жәйт. Көк құрақтай желкілдеп өсіп келе 
жатқан бүгінгі жас буын Қазақтың мемлекеттігі 
туралы қаншалықты біледі? Олар үшін Қазақ 
хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек кім? 
Өскелең ұрпақты  өз тарихы үшін марқая   алатын-
дай дәрежеге жеткізе алдық па? Осындай сұрақтар 
елім, жерім деген әрбір азаматтың жүрегінде бо-
луы керек. Мемлекет құраушы  қазақ ұлты – қазақ 
болғаны үшін мақтанатындай дәрежеге жетпей, 
ұлттық рух, қуатты мемлекеттік идеология хақында 
сөз қозғауы әсте қиын. Әр өңірдің батырлары мен 
хандары «өз көшелерінде» атқа мінген заманда 
ұлттық һәм мемлекеттік деңгейге көтерілген ірі 
тұлғаларды ұлықтауымыз әлбетте қажет. 

Тағы бір айтарлық жағдай, біз қазақ ырымшыл 
халықпыз ғой. Дүниеге шырылдап келген нәрестеге 
ырымдап, зиялы тұлғаларымыздың есімін беріп жа-
тамыз. Ол, әрине тамаша ырым. Бірақ, сол аттарын 
ырымдап қойған баларымызға мәдениетті, білікті 
де білімді, өз елінің патриоты боларлықтай тәрбие 
беріп, олардың бүгінгі күннің Керей - Жәнібегі, 
Абай - Сәкендері болып өскенін Алла тағаладан 
тілейік, ағайын! Өйткені, Керей мен Жәнібектің, 
басқа да ел үшін, Отан үшін өмірі мен жанын құрбан 
еткен зиялы, ғұлама ата - бабаларымыздың  өнегелі 
өмірі, тағлымды табиғаты – Отанды, елді, жерді 
сүюдің, жаңа ұрпақ, жас буынды тәрбиелеудің өшпес 
мектебі. Ұлағатты мектептің мәңгі шамшырағын 
өшірмейтін, баталы елдің аталы сөз сөйлейтін аза-
маттары көп болғай! 

Алла бір өзі жар болсын! Мәңгілік елдің мәңгі 
болашағы үшін, қазақ даласының  - өткен өмірде 
Асанқайғы іздеген  «Мәңгі Жерұйық» екенін, 
бұдан 550 жыл бұрын қазақ халқын бір тудың 
астына біріктірген Қазақ хандығының мызғымас 
шаңырағы екенін - әлемге тағы да бір паш еткізіп,  
бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік 
сынақ – мемлекетіміздің  Президент сайлауын-
да бірлігіміз бен тірлігімізді, ынтымағымыз бен 
татулығымызды дәлелдедік! Қазақ хандығының 
550 жылдық мерейтойы құтты болсын! Керей мен 
Жәнібек салған «Елдіктің нұрлы жолы»,  Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған Мәңгілік  
елдің жарқын кемелденген болашағына жол тартты.   

Бота Ноғаева,
 «Парасат» Қазақ тілі қоғамы» қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы  

 ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНА  - 550 ЖЫЛ

 ► ЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫМәскеудегі Қызыл алаңда Жеңіс 
парадына алғашқы дайындық өтеді

Қызыл алаңда өтетін ҰОС Жеңістің 
70 жылдығына арналған әскери шеру-
ге дайындықтың алғашқысы сәрсенбі күні 
кешке Мәскеуде өтеді. Дайындықтың ба-
сталуы Мәскеу уақытымен сағат 22:00-ге 
жоспарланған, деп хабарлады ТАСС.

Шеруге әскери ЖОО-лар, әскери учили-
щелер, кадет корпустарының, сонымен қатар 
РФ Батыс әскери округының, ТЖМ, ІІМ ІӘ 
және ФҚҚ әскерилері қатысады.

Сонымен қатар шеруде Қазақстан, 
Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Үндістан, Моңғолия, 
Сербия, Қытайдың әскери өкілдерін де көруге болады.

Басты алаңнан "Тигр" және "Тайфун" бронеавтомобильдері, БТР-82А 
бронетранспортерлері, Т-90 танктері, "Бук- М2", "Тор-М2У" әуе қорғанысына 
қарсы зенитті зымыран кешендері, "Панцирь-С1" зенитті зымыран-зеңбірек 
кешендері және Әуе-ғарыш қорғаныс әскерлерінің С-400 зенитті зымыран 
жүйесінің іске қосу қондырғылары өтеді.

Барлық әскери техникалардың қозғалысын Мәскеу тұрғындары мен қонақтары 
бүгін сағат 18:00-ден таңертеңгі уақытқа дейін Ленинград тас жолында, Тверь 
көшесінде, Жаңа Арбатта және Мәскеудің өзге де орталық көшелерінен көре ала-
ды.

Шеруге қатысатын әскерилер сондай-ақ Мәскеуде 4 мамырда кешкі 
дайындықты және 7 мамырда бас дайындықты өткізеді.

Астана қаласындағы Қошқарбаев пен Жұмабаев көшелерінің қиылысындағы 
«Жерұйық» саябағында генерал Панфилов атындағы аллея ашылады. Панфиловқа 
арналған ескерткіш 2015 жылдың 7 мамырында ресми түрде ашылмақ, деп хабар-
лайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

Нысанның авторлық құқығының мүліктік құқығы Ринат Әбеновке тиесілі.
Генерал Панфиловқа арналған ескерткіштің ортасында гүл шоқтарын қоюға 

арналған тақта орнатылады. Ескерткіштің ұзындығы - 2,5 метр. Монумент қоладан 
құйылған. Одан өзге, КСРО батырының алтын жұлдызы бар 28 стелла жасалды. 
Ескерткіштің шығыс бөлігінде аллеяның бойында қаза тапқан 28 жауынгерге ар-
нап табиғи граниттен естелік тақтайшалар қойылады.

Астана қаласының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының хабарлауынша, аллеяға қарасты аумақты абаттандыру үшін 
көгалдандыру, шағын архитектуралық пішіндер орнату, 2 үлкен прожектор мен 
16 шам орнату көзделген.

Елордада генерал Панфилов 
атындағы аллея ашылады

«Нұрлы жол» бағдарламасы 
аясында бес жылда 7 мың 

шақырымнан астам жол қайта 
жаңартылады

Инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы 
жол» мемелкеттік бағдарламасы бой-
ынша 2015-2019 жылдар аралығында 
елімізде 11 автокөлік жолының жоба-
сы жүзеге асырылмақ. Осыған орай, 
7 мың шақырымнан астам жол қайта 
жаңғыртылады. Бүгін Орталық комму-
никациялар қызметінде өткен брифингте 
Инвестициялар және даму министрлігі 
Автокөлік жолдары комитеті төрағасының 
орынбасары Амангелді Беков мәлім етті.

«Мемлекет басшысының «Нұрлы жол» Жолдауындағы тапсырмаларға 
сәйкес, Қазақстанның инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2015-2019 
жылдарға арналған бағдарламасы бекітілгені белгілі. Аталған бағдарлама ая-
сында 11 автокөлік жолдары жобасын жүзеге асыру көзделіп отыр», - А.Беков.

Атап айтқанда, «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» жобасын аяқтау, «Орталық-Оңтүстік», Орталық-Шығыс», «Орталық-
Батыс», «Алматы-Өскемен», «Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды», «Астана-
Петропавл», «Орал-Каменка», сондай-ақ «Астана қаласының оңтүстік ай-
налма жолы», «Жетібай-Жаңаөзен» және «Үшарал-Достық» жобалары қолға 
алынады. Аталған жобалардың жалпы құны 2,4 трлн теңгені құрайды.

«Осының арқасында жалпы алғанда 7 мыңнан астам шақырымды қайта 
жаңарту жоспарлануда. Осы мақсаттарға Ұлттық қордан 2015-2016 жылдарға 
301 миллиард теңге бөлінетін болады», - деді ол.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

САЙЛАУ / ВЫБОРЫ 
26 сәуір күні Қазақстан Ре-

спубликасы Президентінің кезек-
тен тыс сайлауы өттт. Сайлауда 
Н.Ә.Назарбаев 97,5 пайыз жинап, 
Елбасымызға қазақстандықтар тағы 
бір рет сеніп тапсырды. Осыған орай, 
ауданымыздың Мәдениет үйінде 

Көшбасшымыздың жеңісіне байланы-
сты форум өтті. Форумға Елбасының 
сенімді өкілдері, аға буын, этномәдени 
бірлестік өкілдері, мемлекеттік ме-
кеме қызметкерлері, өндірістік меке-
ме жұмысшылары мен кәсіпкерлер 
және үкіметтік емес ұйымдардың 
белсенділері өндіріс орындарының 
жұмысшылары қатысты.

Абайлықтар кезектен тыс 
президенттік сайлаудағы Мемлекет бас-
шысы Н. Назарбаевтың жеңісін кеңінен 
атап өтті. 

«Нұрсұлтан Назарбаевтың бүгінгі 
президенттік сайлаудағы айқын 
жеңісі біздің жарқын болашаққа деген 
сенімімізді одан сайын арттыра түсті. 
Енді елімізде бұдан кейін де бейбіт 
өмір жалғасады, халықтар арасындағы 
достық нығая түспек. Біздің ба-

лаларымыз сапалы білім алып, ел 
Қазақстанның дамуына үлес қосатын бо-
лады. Ал, ел экономиксы болса «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында одан әрі 
дамып, халықтың тұрмысы жақсара 
түспек. Біз қазір қазақстандықтарды 
алдағы уақытта үлкен жетістіктер күтіп 
тұрғанына сенімдіміз», - деді аудандық 
мәслихаттың хатшысы Б.А.Цай.

Салтанатты шараға жиналған 
қауым кезектен тыс Президент сайла-
уы жылдың ең маңызды оқиғасы бо-

лып табылатындығын тілге тиек етті. 
Форумға қатысушылар өздерінің оң 
таңдау жасағандарын айтты. Елдегі 
тыныштық пен тұрақтылық, бейбіт 
өмір Елбасының есімімен байланысты. 

Расымен, Президенттің сөзсіз жеңіске 
жетуі – халықтың игілігі үшін тыным-
сыз еңбегі, әр қазақстандықтың өмір 
сапасын қамтамасыз етуге, мемлекетті 
дамытуға және Қазақстанның әлемдегі 
орнын нығайтуға бағытталған  

саясатының нәтижесі.
Ал, 29 сәуір күні ҚР Нұрсұлтан 

Назарбаевтың жоғары лауазымын 
ұлықтау рәсімі өтті. Астанадағы сал-
танатты ұлықтау рәсіміне Үкімет 
мүшелері, Парламент депутаттары, об-
лыс әкімдері, Конституциялық кеңес 
мүшелерi, Жоғарғы Сот судьялары, 
қоғам қайраткерлері, Қазақстанда 
тіркелген шетелдік димломатиялық 
миссиялардың өкілдері қатысты. Ел-
басы Қазақстан халқына адал қызмет 

етуге ант берді.
Айта кетейік, бүгінгі инаугура-

ция – тәуелсіз еліміздің тарихындағы 
бесінші ұлықтау рәсімі. Қазақстан 
Президенті 1991 жылы алғаш рет ант 
берген болатын. Сол салтанатты рәсім 
10 желтоқсанда Алматыдағы Респу-
блика сарайында өткен еді. Ол уақытта 
Мемлекет басшысы сайлаушылардың 
98,7% дауысын жинап, жеңіске жетті. 
Екінші ұлықтау рәсімі 1999 жылы 21 

қаңтарда Астана-
да Конгресс-Холлда өтті. Сай-
лауда Нұрсұлтан Назарбаев 
сайлаушылардың 80% дауысы-
на ие болған еді. Ал содан кейін 

2005 жылы 4 желтоқсанда өткен үшінші 

сайлаудың нәтижесі бойынша тағы 
да жалпыхалықтық қолдауға ие бо-
лып, 91,15% дауыс жинаған Қазақстан 
Президентін ұлықтау салтанаты 2006 
жылғы 11 қаңтарда Ақордада өткен бо-
латын. Ал төртінші инаугурация 2011 
жылы 8 сәуірде Тәуелсіздік сарайында 
өтті. 3 сәуірдегі президенттік сайлауда 
Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 
95,55% дауысын жинап, сенімді 
жеңіске жеткен еді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жасампаздықтың жемісі

- Благодаря мудрой и дальновидной политике Главы 
государства казахстанцы обрели уверенность в завтраш-
нем дне, они имеют стабильную работу и счастливую воз-
можность жить в мире и согласии. Мы верим ему, в его 
силу и честность. Мы доверили ему будущее своих детей. 
Он оправдывал наше доверие ранее, и уверены, что это 
будет и впредь. Это была потрясающая победа.  Победа 
Нурсултана Назарбаева – победа всего народа! – сказала 
жительница г.Абай С.Абишева.

Абайский районный комитет КНПК и совет старей-
шин Абайского района поздравляют Президента – Нур-
султана Назарбаева – с победой на выборах. Вы наш Ли-
дер. Мы гордимся тем, что у нас есть такой Президент, 
который показывает стабильность нашей страны. Мы 
благодарим нашего Елбасы и желаем ему крепкого здоро-
вья


