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(Аудандық басылым тарихы 1935 жылдан бастау алады) Бағасы келісімді

«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы»

Құрметті жерлестер!
Сіздерді Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен құттықтаймыз!
Мемлекеттің ерекше мәртебесі оның Көшбасшысының жеке тұлғасымен, ел дамуының 

бағыт-бағдарымен айқындалады. Қазақстан халқы Тәуелсіздіктің ширек ғасырлық жо-
лында Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге мемлекетті қалыптастыру, нарықтық экономиканы 
құру, қазақстандық қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту жолындағы қиын-қыстау 
кезеңдерді бастан өткерді.

Елбасы есімі Егемендік, Тәуелсіздік, Қазақстан, Отан, Бірлік сияқты ұғымдармен 
қатар айтылады. Татулығымыздың, береке-бірлігіміздің, тұрақтылығымыздың кепілі – 
Президентіміздің еңбек жолы жас қазақстандықтар үшін үлгі мен тағылымның мектебі. 

Нұрсұлтан Әбішұлының басшылығымен Қазақстан әлемдік зор беделге, үлкен сенімге 
ие болды. Ядролық қарудан өз еркімен бас тартып, бейбітшілікті басты қағида етіп, 
ұлтаралық татулықты қалыптастырып, ең басты байлық қоғамдағы өзара түсіністік пен 
ел бірлігі екенін көрсете білді.

1 желтоқсан – тарихи таңдауымыздың жемісі, барлық қазақстандықтардың ынтымағы 
жарасқан күн. Тұңғыш Президент күні – бүкілхалықтық мереке, үлкен салтанат, 
Елбасының ерен еңбегіне деген құрмет. 

Осынау мерейлі мереке күні, баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге 
саулық, береке-бірлік тілейміз. Елімізде тыныштық салтанат құрып, халықтың бiрлiгi 
мен ынтымағы арта берсін!

                                                                                 Т.МҮСӘПІРБЕКОВ                                                                                                                                   
                                                                                                             Абай ауданының әкімі

                                                                                                                       Е.ЛДИБАЕВ                                                                                                                                        
                                                                                                Аудандық мәслихат хатшысы

Жұртшылық жәрмеңкеге ағылды
Осынау күні орталық алаң түрлі шаралар-

мен толықты. Ашық аспан астында әуезді ән 
шырқалып, орталыққа жиылған көпшілік 
әсіресе ауылшаруашылығы өнімдерінің 

жәрмеңкесінде сауда-саттықты қыздырып 
жатты. 

Ауданның кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі мен Қарауыл ауылдық 
округінің ұйымдастыруымен өткізілген 
жәрмеңкеде бір түк шөп 300 теңгеден және 

мал азығына арналған  кебек 800 теңгеден 
саудаланды. Сондай-ақ, қаншама еңбекті 
қажет ететін, көз майын тауысатын, ше-
бер қолдан әзірленген қолөнер бұйымдары, 
косметикалық заттар, сонымен қатар тірідей 

және сойылған ұша күйіндегі 
қойлар сатылды. Жәрмеңке 
мақсаты халыққа арзан әрі 
қолайлы бағада қолжетімді 
шаруашылық өнімдерін 
сату болып табылса, алдағы 
ұйымдастырылар осындай шара-
лар да халық игілігі үшін қызмет 
жасайды деген ойдамыз. 

Мереке шырайы ән-
шашу

Қай мерекені алсақ та 
қасиетті өлкенің құдіретті 
күйі мен әнін өнер аспа-
нында қалықтатып жүрген 
ауданымыздағы «Қаламқас» 
халық ән-би ансамбілі ел 

Президентіне арналған ерекше мерекеде 
концерттік бағдарламаларын ұсынып, көптің 
ықыласына бөленді. Ерекше мейірімін төгіп, 
нұрланған шуақты күн астында шырқалған 
ән де Елбасының құрметіне арналып жатты. 

(Басы. Соңы 4 бетте)

Т Ұ Ң Ғ Ы Ш  П Р Е З И Д Е Н Т  
К Ү Н І  А т а л ы п  ө т т і

Тәуелсіздік таңының қадірін терең түсіне бастаған қазіргі күндері 1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президент күні - мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін маңызды 
мейрамға айналды. Бұл күнді атап өтудің өзіндік тарихи себептері бар. Қазақ халқы үшін 
құндылығы жоғары қастерлі ұғымдар қатарын толықтырған атаулы күнде еске алар жайт 
жетерлік. Өткенге қөз жүгіртер болсақ, 1991 жылдың дәл осы күні қазақ даласында тұңғыш 
рет жалпыхалықтық ел Президентін сайлау науқаны өтіп, халықтың басым дауысын жинап, 
ел сенімін арқалаған Нұрсұлтан Назарбаев осылайша қазақ елінің тағдырын өз мойнына 
алған еді. Ұлт көшбасшысы тура сол жылы 16 желтоқсанда бабаларымыздың арманына 
айналған Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігін бүкіл елге жариялау бақытына ие 
болды. Сол себепті де, елге Тәуелсіздік сыйлаған тұлға ретінде де үлкен құрметке ие. Міне, 
бүгінде арайлап атқан егемен еліміздің ақ таңында Тұңғыш Президент күні мерекесі де 
тойлануда. Ұлт Көшбасшысына арналған ұлы күнді Ұлылар елі де ерекше сән-салтанатымен 
атап өтуді жыл сайынғы дәстүрге айналдырған. Биыл Тұңғыш Президент күніне арналған 
«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы!» атты салтанатты жиын аудан орталығындағы Аға Сұлтан 
алаңында жоғары деңгейде ұйымдастырылып  өткізілді.

Саржал ауылдық округінде биыл 
қыстамаға барлығы 8076 бас мүйізді ірі қара, 
17352 бас қой-ешкі, 9664 бас жылқы малы 
кірді, оның ішінде 73 шаруа қожалықта 5374 
бас мүйізді ірі қара, 12831 бас ұсақ мал, 7613 
бас жылқы малы бар. Жеке тұрғындардың 
2051 бас жылқы малы үш табынға топтасты-
рылып бағылуда.

Қараша айының басында толассыз қалың 
қар (50 см көлемінде) жауып, 2-4 күндері 
аралығында жаңбырға ұласып, одан қайта 
қар жауып, 15-22 күндері аралығында 
аяз (-32 - 38°С), 23-25 күндері боранға 
ұштасып жылқы малының жайылу жағдайы 
қиындаған. Ішін-ара мал шығындары бар.

Ауылдың барлық бағытында қыстауларға 
баратын жол қатынасы қиындағандықтан, 
аудан әкімшілігі тарапынан 8 қараша күні 
арнайы штаб құрылып, ауыл тұрғындарымен 
және шаруа қожалық жетекшілерімен іс-
әрекет мәселесі бойынша отырыс өткізілді. 
Біріншіден, жеке меншіктегі үш табын жылқы 
малына жол аршу үшін аудан орталығынан 2 
бірлік – К700 тракторы ДАГ-пен жіберілді. 
Аудан әкімдігінің қызметкерлерімен Саржал 
ауылында кезекшілік ұйымдастырылды.

Бүгінгі күнге Саржал ауылындағы 5 ша-
руа қожалығы малымен көршілес ауылдық 
округтердің қыстамаларына көшірілді. 

Сондай-ақ, басқа ауылдардағы 25 қыстаққа 
бірлесіп отыруға және жайылым жер беру 
мәселесі шешілді. Күнделікті ауылға 1 ма-
шинадан жем жеткізіліп отыр, Павлодар 
облысының Аққу ауданынан және Шығыс 
Қазақстан облысының Үржар ауданынан 
шөп тасымалдануда. 

Облыс әкімі Д.Ахметовтың тапсырмасы-
мен облыс әкімінің орынбасары Д.Мусин 
26 қараша күні Абай ауданының Саржал 
ауылдық округіне жұмыс сапарымен келіп, 
жергілікті халықпен кездесу өткізді. 

Саржал ауылында өткен жиналыс хаттама-
сына сәйкес, қыстамаларға және жайылымға 
баратын жол қатынасы қиындағандықтан, 
облыс орталығынан арнайы техникалар 
жеткізіп, жолды аршу мақсатында төтенше 
жағдай жарияланды. 

Облыс әкімінің тапсырмасымен Саржал 
ауылына қосымша 3 бірлік К-700 тракторы 
ДАГ-пен және шынжыр табанды арнайы тех-
ника жіберіліп отыр. Сондай-ақ, аймақтың 
басқа аудандарынан шөп жеткізілуде.

Ауылдық округтегі жағдай қазір қалыпқа 
түсіп келеді. Ендігі мақсат алдағы қыстаманы 
ойдағыдай өткізу.

«Абай елі» ақпараты

Қ Ы С  С А Р Ж А Л Ғ А 
Қ Ы Р  К Ө Р С Е Т Т І

Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тiккен адам-
мын. Маған ары үшiн жанын садаға ететiн осындай тектi халыққа, 

менi «ұлым» деп, «перзентiм» деп төбесiне көтерген халыққа, арғы-бергiдегi 
қазақ баласының бiрде-бiрiнiң пешенесiне бұйырмаған бақытты – толыққанды, 

тәуелсiз мемлекет құрудың басында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден 
артық ештеңенiң керегi жоқ, осы жолда мен бойымдағы бар қайрат-қабiлетiмдi, 

бiлiм-бiлiгiмдi аямай жұмсаймын, қандай тәуекелге де барамын.
Н.Ә.Назарбаев
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Спорттық сайыстар әлемдік деңгейдегі әйгілі дода-
ларда ел намысы болса, ауданішілік жарыстарда ауыл 
намысы саналады. Алайда, жастардың жігерін жани-
тын, салауаттылыққа баулитын осындай шаралардан 
шет қалып жататындардың ісін неге балаймыз? Әлде 
спорттық намыстың, бәлкім қаражаттың, уақыттың 
жоқтығы ма? Мүмкін, салғырттық пен басшылықтың 
бастамасына деген немқұрайлылық па? Қалай десек те, 
спорттық сайыстардан шет қалудың бір себебі бары 
анық. 

Жарыстарды өткізушілерге құрмет пен іс-шараларға 
қатысуды дұрыс ұйымдастыру болмаған жерде мұндай 
олқылықтардың орын алатыны тағы аян. Әйтседе, таяқтың екі 
ұшы бар. Мәселенің мәніне қанығу үшін, спорттық шараларға 
қатысуға келгенде жыл бойы қамшы салдырып келе жатқан 
ауылдық округтердің әкімдері мен команда бапкерлеріне 
хабарласқан едік.   

Архат ауылы, Жанат Әділханов жастар ісі жөніндегі 
маман: 

Сайыстарға қатысатын лайықты спортшылар болмай 
қалып жатады. Күзгі мезгілдегі шөп науқанына байланысты 
команда жинақтау мүмкін болмады. Мұнымен қатар, ынта 
білдірушілердің өздері қыста қолға қарайтын малдан шыға 
алмай қалады. Яғни, шаруадан қол босамайды. Ал көлік 
мәселесін ауыл жастарының күшімен ұйымдастырамыз. 
Алайда, қысқы мезгілде қауіпсіздік мәселесіне орай көлік 
шығарылмайды. Бірақ, осының барлығына қарамастан 
аудандық спартакиадада үш жыл қатарынан ІІ орындамыз. 

Қасқабұлақ, ауыл әкімі Асхат Мұқатай:
Ауа райының қолайсыздықтары қол байлау болды. Қараша 

айының аязы мен бораны себепті аудан орталығына бара 
алмадық. Спортшыларымыздың көпшілігі жасөспірімдер, 
оның ішінде қыздар. Тәуекелге бел буа алмадық. Жолға 
шығып, кейін қайтқан кездеріміз де болды.  

Медеу, ауыл әкімі Дарын Мұхтарұлы:
Аудан орталығына апаратын арнайы техника болма-

ды. Көлік мәселесі екі мәрте жарыстан қалдырды. Алайда, 
қорытынды шығарып, намысқа тырысып, соңғы сайыстарға 
бардық. Ауыл спортын дамыту күн тақырыбында тұр. 
Алдағы уақыттарда оң нәтиже болады деп санаймыз. 

Құндызды ауылы, Сабыржан Хайроллин, ардагер 
спортшы:

Спорттық шаралардан шет қалуымызға себеп көп. Бірінші 
кезекте қаражат, одан соң көлік мәселесі тұр. Сондай-ақ, 
адамдар да шаруашылықтан босамай жатады. 

Жалпы, ауылдық елді мекендер үшін спорттық іс-шараларға 
бюджеттен қаражат қаралмайды. Ауданымыз бойынша бір 
жылда 40-тан аса спорттық іс-шара өтеді екен. Бәрін қамту 
қиындау. Осы орайда, ауыл спортына айтарлықтай көңіл 
бөлу үшін арнайы қаржыландыру жолы қарастырылса деп 
ойлаймын. 

Жастар малда, шөпте, жұмыста болуы себепті команда 
толық құралмай қалды. Әйтседе, шамамыз келгенше қалмауға 
тырысамыз. Спортты жақсы көргендіктен де ықыласымыз 
зор. Алдағы уақытта 14-15 желтоқсан күндері волейболдан 
өтетін жарысқа барамыз. Осы ретте тағы бірқатар мәселелер 

алдымыздан шығады. Атап айтсақ, спорттық киім жоқ. 
Яғни, волейболшы формасы, тізеқап қажет. Қыс айларында 
хоккейден жарыстар легі өткізілмекші. Әр қатысушыға осы 
ойынға арналған имек таяқ, коньки сатып алу қажет. Ал бір 
конькидің құны ең арзаны 20 мың теңге тұрады. Сапасыз 
конькимен мұзайдында өзіңді еркін сезіне алмайсың және 
жеңіліс табуға ол себеп болып жатады. Содан соң, көлікті 
табуын табамыз, жанармай мәселесі алдымыздан шығады. 
Сондай-ақ, жарыс кезіндегі тамақтануға да қаржы керек. 
Сайыстардың барлығына спортшылар өз қаражатымен ба-
рып жүр.  29 қараша күні аудан орталығында өткен жарыстан 
үшінші орын алдық. Ең бастысы, жастарда ынта бар. Тек 
қолдау, дұрыс ұйымдастыру қажет.

Тоқтамыс ауылы, жаттықтырушы Аманбек 
Жұмаділов:

Бар мәселе қаражатқа келіп тіреледі. Таксилер Қарауылға 
барып қайтқанға кісі басына 2000 теңгеден алады. Тамақты 
да өзіміз аламыз. Сонда әр жарысқа барып қайтуға 3500 
теңге кетеді. Жастардың көбі жұмыссыз. Қаражаттары жоқ. 
Шаруа қожалықтары үнемі демеуші болып келеді. Алай-
да, сол санаулы қожалықтардан сұрай беру тағы ыңғайсыз. 
Сайысқа қатысатын үздік спортшылар бар. Бұл мәселе 
алдағы уақыттарда дұрыс жолға қойылады деп ойлаймын.

P.S. Аудандағы тоғыз ауылдық округ түгел бол-
са, Қарауылда өтетін сан түрлі сайыстардан саңлақ 
спортшыларымыздың маңдайы жарқырап шығар еді. 
Соның есебінен аймақтағы спорттық шараларда да ай-
бынымыз асқақтай берер ме еді... Барша ауылдың жас-
тары бір кісідей қатысса, ондай спорттық шаралардан 
келетін тиімділікті бұдан әрі де тізбектей беруге болады. 
Бастысы, ауыл әкімдері мен команда бапкерлерінде ынта, 
түсінік, іскерлік болса болғаны дер едік. 

Рас, жоққа жүйрік жетпейді. Дегенмен, «ісім өнсін десең 
ретін тап!» деген Абай хакімнің өсиетіне сүйенсек, қаржы 
мен көлік мәселесінің шешімін табуда жарыстардан шет 
қалмайтын өзге ауылдық округтер әкімдерінің тәжірибесіне 
сүйену де артық болмайтын секілді. 

Абай ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің жылдық күнтізбелік жос-
парына сәйкес өткізілген жарыстар: 

10-11 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Тәуелсізідігінің 
25 жылдығына арналған волейболдан өткен аудандық жарыс.

Қатысқан командалар: Қарауыл гимназиясы, Көкбай, 
Саржал, Абай мектеп-лицей, Тоқтамыс, Спорт мектебі және 
Абай колледжі мен Кеңгірбай би командалары. 

Қатыспаған командалар: Қасқабұлақ, Медеу, Құндызды 
мен Архат ауылдарының командалары. 

***
28 қазанда Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған шағын футболдан ардагерлер арасында 
өткен аудандық жарыс.

Қатысқан командалар: Спорт мектебі, Лицей, Кеңірбай би, 
Қасқабұлақ, № 49 өрт сөндіру мен Қарауыл гимназиясының 
командалары. 

Қатыспаған командалар: Медеу, Құндызды, Көкбай, Сар-
жал, Тоқтамыс пен Архат ауылдарының командалары. 

               ***
11-12 қарашада Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған 1999-2002 
ж.т. жасөспірім қыздар арасында 
өткен волейболдан аудандық жа-
рыс.

Қатысқан командалар: Әбенов 
орта мектебі (Құндызды ауылы), 
Шәкәрім орта мектебі (Кеңгірбай 
би ауылы), Бекбосынов орта 
мектебі (Архат ауылы), Абай 
мектеп-лицейі (Қарауыл ауы-
лы), Молдағалиев орта мектебі 
(Тоқтамыс ауылы), Қарауыл гим-
назиясы (Қарауыл ауылы), Ме-
деу орта мектебі (Медеу ауылы), 
Тоқжігітов орта мектебі (Саржал 
ауылы) және Көкбай орта мектебі 
(Көкбай ауылы) командалары. 

Қатыспаған команда: Әуезов 
орта мектебі (Қасқабұлақ ауылы). 

            ***
16-17 қарашада ел егемендігінің 

25 жылдығына арналған 2003-
2006 ж.т. жасөспірім қыздар 
арасында өткен волейболдан 
аудандық жарыс.

Қатысқан командалар: Көкбай 
орта мектебі (Көкбай ауылы), 
Шәкәрім орта мектебі (Кеңгірбай 
би ауылы), Қарауыл гимназиясы 
мен Абай мектеп лицейі (Қарауыл 
ауылы).

Қатыспаған командалар: Әуезов 
орта мектебі (Қасқабұлақ ауылы), 
Бекбосынов орта мектебі (Ар-
хат ауылы), Медеу орта мектебі 
(Медеу ауылы), Тоқжігітов 
орта мектебі (Саржал ауы-
лы), Молдағалиев орта мектебі 
(Тоқтамыс ауылы) мен Әбенов 
орта мектебінің (Құндызды ауы-
лы) командалары.

            ***
24-25 қарашада ел 

Тәуелсізідігінің 25 жылдығына 
арналған 2001-2002 ж.т. 
жасөспірім арасында өткен фут-
болдан аудандық жарыс.

Қатысқан командалар: 
Қарауыл гимназиясынан 2 ко-
манда (Қарауыл ауылы), Бек-
босынов орта мектебі (Архат 
ауылы), Шәкәрім орта мектебі 
(Кеңгірбай би ауылы) мен Абай мектеп лицейі (Қарауыл 
ауылы).

Себеп пе, сылтау ма?

СПОРТТЫҚ САЙЫСТАРДАН ШЕТ ҚАЛАТЫНДАР КІМ?

Абайдың айналасындағы әйдік есімдердің бірі Қиясбай. Ел 
ішін күлкімен көмкеріп, небір келеңсіздікті ащы мысқылмен 
келемеж етіп жүретін, осының бәрінен бөлек тосыннан сөз 
табатын ерен тапқырлығымен Абайды өзіне тәнті еткен жан 
туралы ел ішінде бүгінге дейін жеткен небір қызғылықты 
әңгімелер көп. Қиясбайды әпенділігі мен оғаш мінезіне қарап 
Қожанасырға, сөзге ұста усойқылығына қарап Алдаркөсеге, 
қиыннан қиыстырар тапқырлығына қарап ертегідегі Таз-
ша балаға теңеуге болады. Бұл ретте Абай мен Қиясбай 
арасындағы әңгіме делінетін біраз сөз ел арасында жүр. 
Осындай ой салар тәмсілдердің біразын жуырда жерлесіміз, 
көкбайлық азамат Мардан Төлеутаевтан жазып алдық.  

Қазіргі Көкбай ауылынан 12 шақырымдай жерде Қараой 
делінетін елді мекен бар. Бүгінде малшы қауым ғана оты-
ратын жайылым заманында Көкбай Жанатайұлының жері 
болған деседі. Көнекөздердің айтуынша, Абай өмірінің 
соңында Қиясбайды Көкбайға тапсырып кеткен көрінеді. 
Дәл осы атырапта Қиясбай Көгедайұлының бейіті делінетін 
көне зират бар. Бұл ескі қорымның ел аузындағы Абайдың 
Қиясбайынікі екендігін Мардан Төлеутаев та айтады. Балалық 
шағында ескіше сауатты, шариғатқа жүйрік, молдалығы бар 
әкесі Төлеутай өзі әкеліп көрсетіп кетіпті. Кейінгі кезеңдері 
шопандық кәсіпті серік еткенде де ел мен жер жай-жапсарын 
жақсы білетіндерден бұл моланың Қиясбайдікі екенін естіген. 
Бүгінде осы аумақты қоныс еткеніне 40 жылдай уақыт бо-
лыпты. Көне қорымды қорып қана қоймай, Қиясбай жайлы ел 
аузындағы там-тұм деректерді жинастыруда. Сондықтанда 
болар, ескіліктен жеткен әңгімелерді айтуға шебер.

-Әкемізден естуіміз бойынша бұл бейітте Абайдың заман-
дасы болған Қиясбай жатыр. Ол бұл жайтты осы өңірдегі 
қариялардан естіп-білген екен. Балаларға зиратқа қарап дәрет 
сындырмауды, маңайына мал жаймауды тапсыратын-ды. 
Бейіттің аяқ асты болмауын қазіргі күні де қадағалап отыра-
мыз, - дейді бүгінде жасы алпыстан асқан ағамыз.    

Мардан Төлеутайұлының Абай мен Қиясбай жайлы естіген 
әпсана-әңгімелері де көп. Қараой өлкесіне жасаған осынау 
сапарымыздың барысында соның бірқатарын қойын дәптерге 
арнайылап түртіп алған едік.

Бір күні Қиясбай Абай ауылына жолаушылап келіпті. Абай 
жақсылап қонақ етеді. Қиясбайдың тапқырлығын жақсы 
білетін Абай оның қайтарында бәйбішесіне қарап:

- Мына Қиясбайды шошалаға кіргіз, қалағанынша ет алып 
шықсын, - дейді. Шошалаға кірген Қиясбай жаңа сойылған 
малдың жас етінен ештеме алмастан, тек жылқының  басы 
мен төрт сирағын ғана алып шығыпты. Бұған таңданған 

Абай оның мәнісін сұрағанда, Қиясбай қолма-қол: - Сұраған 
жұртқа Абай ағам соғым тарту етті демеймін бе? Басы, 
төрт аяғы бар жануар өзі жүре бермей ме? – деп жауап 
береді. Сөзден тосылған Абай бір сойыс малын жетектетіп 
жіберген екен.Бірде Абай ауыл-аймағын жиып думанды 
шара ұйымдастырады. Түрлі ұлттық ойындар арасында 
келіншектер жарысы да өткізіліпті. Көпшіліктің арасынан 
қара үзіп, дара келген жүйрік әйелін Қиясбай көпшіліктің ал-
дында жорта сабаған болып, зекіп ұрысса керек. Мұнысына 
таңырқаған Абай істің мәнісін сұрайды. Сонда Қиясбай 
саспастан: - Жүйрік ат кімдікі – Абайдікі, алғыр құмай 
тазы кімдікі –Абайдікі. Енді топтан озып, жүйрік атанған 
бәйбішемді де Абай алып қояма деймін, - деп жиналған 
көпшілікті ду күлдірген екен. Осыдан соң елден ерек аттың 
жақсысына, қыран құстың, тазының алғырлығына қызығып, 
қолына түсірмей қоймайтын, жұрттың алдында жүретін Абай 
ұялғанынан мұндай құмарпаздығынан бас тартқан деседі-
мыс. Ақылы елден асып тұрғанымен осындай қарапайым 
жанның тауып айтқан сөзіне тоқтап, көңіліне медеу тұтуы - 
Абай даналығының тағы бір қырын аша түседі.

Қараойға бізді ерте барған Қиясбайдың аталас туысы, ал-
тыншы ұрпағы болып келетін Түсіпбек Көшкінбаев (Сарман)
ағамыз да аймағымыздың тарихи тұлғасы жайында біраз сыр 
шертті.

-Біз әке-аталарымыздан, олар өз бабаларынан, естуіміз 
бойынша Қиясбай жарықтық алып денелі адам болған екен. 

Тіпті, құдыққа құлаған атан өгізді суырып алар қара күштің 
иесі болыпты. Ұдайы дағдыға айналдырмағанмен көңілі 
түскенде күреске шығып, балуан біткенді баудай түсіретін 
қасиеті де бар екен. Ол жайында да әңгімелер көп. Бірде 
Шұбартау жерінде, қалың Керейдің ішінде бір үлкен ас өтеді. 
Сондағы қомақты бәйге тігілген күресте Тобықтыдан барған 
кіл балуандардың бәрі жығылып, елдің шонжарлары  жерге 
қарайды. Бір арагідікте Абай көптің ішінен Қиясбайды тауып 
алып:                    

- Күреске енді сен түс!, - деп бұйырады. - Сіз айтсаңыз болды 
емес пе, Абай аға!- деген Қиясбай білек түріп, ортаға шығады. 
Сөйтіп, балуан шақ келтірмеген апайтөс дәуді бір демде тік 
көтеріп алып, Тобықтының игі-жақсылары тұрған жаққа 
қарап: - Абай аға, қалай қарай лақтырайын!- деп сұрапты 
деседі. Көшкінбаев Түсіпбек (Сарман) ағамыз бүгінде аз 
атадан тараса да Қиясбайдың ұрпағы саналғандықтан басы-
на құлпытас орнатуды мақсат тұтқанын айтады. Қазіргі күні 
бейіттің айналасын қоршап қойыпты. Әзірлік жасалуда...

Сонымен қатар, ағамыз Қиясбайдың ерекше қабілеттерін 
әңгімелеуде көп мағлұмат біледі екен. Мәселен, ол кісі атқа 
құлын айырбастап, елдің күлкісіне ұшырап, артынан әлгі 
таңдаған құлыны бәйгеден келеді. Келеке қылған көптің 
күлкісі сап тиылып, таңданыпты.  Сонымен қатар, Қиясбай 
лақпа өлеңімен де Абайды күлкіге кенелтіп, қайғы-мұң 
қамаған көңілін серпілтіп отырған. Атап айтсақ, ілкіде ел 
аузында айтылып жүрген, бүгінде дәстүрлі әнші Ерлан 
Рысқалидың орындауындағы «Аспанда көк қаршыға пішен 
жейді» деп басталып, «Туады ақ сиырдан жирен құлын» деп 
жалғасып кете беретін өтірік өлеңіне заманында Абайдың өзі 
ерекше тәнті болыпты.

Жалпы дана хакім де аусар мінезді, сөзі түйеден түскендей 
боп келетін, ерекше жаратылған Қиясбайдың айтқан 
сөздерінен демеу тауып, қатты қадірлеп отырған деседі. 

Демек, Қиясбай - Абайдың қасындағы сайқымазағы емес, 
ақынның жүрегін торлаған мұң мен зардың бұлтын серпілтер, 
күлкі сыйлаған абзал жан, зор дарын иесі. Десек те, шайқы 
Қиясбай мен дана Абайды жақындастырып тұрған күлкіден 
де терең дүние - зіл батпан ауыр қайғы бар. Ол Құнанбай 
айналасының үкімімен ауыр жазаға кесілген Қодардың өлімі, 
оның ерте жетім қалған немересі Қиясбайды Абайдың өмір 
бойына қамқорлыққа  алуында жатыр дер едік. Мұндай ұлы 
жүрек тек ұлы адамдарда ғана болатыны ақиқат.  

Бетті әзірлеген
Нұржан БАЙТӨС,

«Абай елі»

Ел мен жер шежіресі

ҚИЯСБАЙДЫҢ МАЗАРЫ ТАБЫЛДЫ
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Қоғамның барлық саласына дендеп еніп 
бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл 
тосқауыл қойып, олардың зардаптарын 
жою және кінәліні жауапқа тарту бүгінгі 
күннің ең басты міндеттерінің бірі.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу алға 
қойып отырған басты міндеттеріміздің бірі 
болып табылады. Қазіргі таңда елімізде сы-
байлас жемқорлықпен құқық бұзушылық 
сияқты қоғамдағы келеңсіз жаман әдеттің 
жолын кесіп, жоюға бағытталған көптеген 
іс-шаралар қолға алынып, жүзеге асыры-
лып жатыр. 

Сыбайлас жемқорлық мемлекетіміздің 
беделін түсіреді, мемлекеттің қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіреді, құқықтық мемлекет құру 
қағидаларын бұзады. Мемлекет басшысы 
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
еліміздегі мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттарының бірі ретінде көрсеткен бо-
латын. "Жемқорлыққа қарсы күрес жан-
жақты, үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде 

жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған 
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз" де-
ген еді Елбасымыз. Президент алға тартқан 
міндет жергілікті жерлердегі құзырлы ор-
гандар мен қоғамдық ұйымдар жұмысының 
темірқазығына айналып отыр. Десек те, 
жегі құртқа айналған осы бір қатерлі дерт-
тен бойын аулақ ұстағысы келмейтіндердің 
қатары да уақыт өткен сайын көбейе түсіп 
отырғаны өкінішті.

Сондықтан, осындай келеңсіз құбылыс-
тармен бітіспес күрес жүргізу тек 
сот, құқық қорғау немесе мемлекеттік 
органдардың міндеті емес, барлық 
ұлтжанды азаматтардың парызы болуға 
тиіс. Қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті 
індетпен көп болып күресуіміз керек әрі 
оны еліміздің барлық азаматтарының 
азаматтық борышы деп түсінуіміз қажет. 

Ербол ӘДІЛБЕКОВ,
Абай аудандық сотының төрағасы 

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ДЕРТ
Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық 

сотымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 238 бабының 1 бөлігінің 
2 тармағымен, яғни жеке тұлғалардың 
және лауазымды адамдардың Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлiк есеп пен 
қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын 
бұзуы туралы іс қаралды.

Іс материалдарына сәйкес, құқық 
бұзушылыққа жол берген мекемелер жылдық 
қаржылық есепті табыстау барысында жыл 
басымен жыл соңындағы депозитарий есебі, 
бухгалтерлік баланс, табыстар мен шығындар 
туралы есебі, ақша қаражатының қозғалысы 
туралы есебі, капиталдағы өзгерістер ту-
ралы есептерінен сәйкессіздіктерге жол 

беріп, заңды тұлғамен қаржылық есептілік 
депозитарийіне көрiну анық емес қаржылық 
есептiлiктi ұсынғандығы анықталған.

Сот әкімшілік істі қарау нәтижесінде  
құқық бұзушыларды ҚР ӘҚБтК-нің 238 
бабының 1 бөлігі 2 тармағымен кінәлі деп 
танып, сол баппен әрқайсысына 200 АЕК 
есебінде айыппұл салды.

Бұдан көретініміз, заңды білмеу 
жауапкершіліктен босатпайтындығын және 
жоғарыда аталған құқық бұзушылықтарға 
келесіде жол берілмеуі басқаларға сабақ бол-
са деймін.

Руслан ОМАРОВ,
Абай аудандық сотының судьясы 

ЗАҢДЫ БІЛМЕГЕН АЗАМАТ
ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БОСАТЫЛМАЙДЫ

«Жас күнінде бейнет бер, қартайғанда 
зейнет бер» дегендей адамзат баласы жа-
сында, бойында күш қайраты сарқылмаған 
шағында қоғам игілігіне еңбек етіп, ал жасы 
ұлғайып кәрілік тартқанда жігер, айбыны 
қайтып, қуаты сарқылып ғұмыр жасы жетіп, 
зейнеткерлікке шығады. Бұл өмір заңы.

Десекте, зейнеткерлік мезетіне жетпей әр 
алуан жағдай, тағдырмен жамағат өмірден 
ерте озып жатады.

Зейнеткерлікке шығудың түрлері сан алуан. 
Бірі науқас салдарынан, келесісі белгіленген 
жас мөлшерімен енді бірі жұмыс барысында 
мертігу салдарынан, аналар бес бала дүниеге 
әкелу шегімен, әскерилермен қоғамдық 
тәртіп сақшылары белгіленген еңбек өтілі 
уақытымен зейнеткерлікке әр жолдармен 
қадам басады.

Зейнет сомасының түріне қарай да көлемі 
әр қилы.

Қазіргі таңда зейнеткерлік жас мөлшері 
заңға сәйкес әйелдерді елу сегіз жас, ерлерді 
алпыс үш жас деп бекітілген. 

Ал жылма-жыл бұл зейнетақы көлемі 
ұлғайғанмен қоғамда инфляция, девальва-
ция етек алып, қоғамға дендеп еніп бағаға 
дес бермей қолма қол ақша, банкноттар 

құнсызданып тізгін ұстатпай тұр. Бұл да 
өмірдің заңы ретінде құбылысына айналып 
кеткені қашан.

Адамдар зейнет жасына жеткенде қажетті 
құжаттарын жинастырып тиісті орындарға 
тапсырады. Бұған жеке куәлігінен бас-
тап еңбек кітапшасы,  деңсаулығы туралы 
анықтама тағы  толып жатқан құжаттарды 
әзірлейді. Нақтырақ аудандық халықты 
әлеуметтік қорғау мекемесінен анықтай ала-
ды.

Бірақ кейбір жандардың құжаттарында 
әріптерден немесе тұған күні, жылы  сияқты 
сандардан қателіктер болуына байланысты, 
сотқа жүгінуге тура келеді. 

Сот арқылы құжаттар заңды күшіне еніп,  
шешім шығып, оң нәтижесін тауып жатады.

Сондықтанда, зейнеткерлікке шығу бары-
сында туындайтын бұндай келеңсіздіктердің 
алдын-алу үшін толтырылатын құжат-
тарынызға әр дайым мұқият болсаныздар 
демекпін.

Самат ЖАНГЕЛОВ, 
Абай аудандық сотының

                                                   бас маманы

ЗЕЙНЕТКЕРЛІККЕ ШЫҒУ ӨМІР ЗАҢЫ

Отбасы — адам баласының өсіп-өнер 
алтын ұясы. Адамның өміріндегі ең 
қуанышты, қызық дәурені осы отбасында 
өтеді. Бала өмірінің алғашқы күнінен бас-
тап, ата-ана өздерінің негізгі борыштарын 
— тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі.
Отбасы мүшелерінің өзара дұрыс қарым 
– қатынасын, тіл табысып түсінуін, бірін – 
бірі тыңдап, ата – ананы, туған-туыстарын, 
жасы үлкендерді сыйлап, құрмет тұтуға 
үйрету, отбасының басты мақсаттарының 
бірі болып табылады.

Соған қоса, отбасындағы баланың 
икемділігі мен қабілетін байқап, кәсіптік 
жағынан бағдарлау, баланың ақылына, 
күшіне біліміне сай берілген тапсырманы 
талапты орындауға дайын болуға үйрету.

Ата-ананың ең ардақты міндеті: бала 
бойына жақсы қасиеттерді сіңіре білу, 
күн сайын емес, сағат сайын бала оқуын, 
еңбегін, ойынын, жолдастарымен қарым-
қатынасын үнемі шаршамай, ерінбей 
бақылап, жақсылыққа жол сілтеу. Бала 
біздің болашағымыз, өміріміздің жалғасы, 
сондықтан бала тәрбиесі — ата-анадан 
жауапкершілікті талап етеді.

Бала тәрбиесінің негізі — бұл оның от-
басы. Осы шағын әлеуметтік топ — бала 
үшін өмір мектебі. Отбасындағы ата-ана — 
баланың өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. 
Баланың болашағы, білімі, мәдениеті 

отбасындағы ата-ананың сіңірген еңбегіне, 
тәлім-тәрбиесіне байланысты. Сондықтан, 
әрбір ата-ана өзінің баласын білімді, 
мәдениетті, жан-жақты етіп тәрбиелеуге 
міндетті. Қазіргі кезде отбасы тәрбиесі 
мәселесі әлемдік деңгейде қарастырылуда. 
Оған «Балалар құқығы туралы Конвенция» 
дәлел.

Ата-ананың бірінші мақсаты қаражат 
табу, балаларын еш нәрседен мұқтаж 
етпеу болып табылады. Алайда кейбір 
ата-анада тұрақты жұмыс жоқ. Бұл өз 
кезегінде бала -шағаның қамымен жүрген 
ата-ана олардың тәрбиесіне де көңіл 
бөле алмай қалды.Осыдан келіп баламен 
арада кейбір түсініспеушілік те болып 
қалады. Баланы тек қана тамақтандырып, 
киіндіріп,  қана шектеліп қоймай, олардың 
тәрбиесіне де аса мән берулеріңіз қажет. 
Біздің мақсатымыз – балаларыңыз бен 
қарым-қатынастарыңызды бұрынғыдан 
да жақсартып, бала тәрбиесіне көп көңіл 
бөлудің маңыздылығын дәлелдеу.

Сол себепті, «Бала тәрбиесі — 
мемлекеттің маңызды міндеті» деген сөзді 
ежелгі грек философы Платонның өзі де 
бекер айтпаған болар.

Клара АБЕНОВА,
Абай аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі 

ОТБАСЫ - КІШІГІРІМ МЕМЛЕКЕТ

Жер дауы — қазақ халқының әдет-ғұрып 
заңдарындағы жерге меншік құқығының 
бұзылуынан туатын дау. Дәстүрлі қазақ 
қоғамында жер тұтас елдікі, халықтікі болып 
саналды және мемлекеттік нышан қызметін 
атқарды, оның бүтіндігі саяси дербестіктің 
белгісі болды. Сондықтан жер тек қоныс және 
көші-қон нысаны ретінде ғана құқықтық 
айналымға түсті. Мұрагерлік жолмен келе 
жатқан және түрлі саяси оқиғалардан соңғы 
(жаугершілік, шапқыншылық, т.б.) жерді 
бөлісу немесе қайта бөлісу хан жарлығымен 
жүзеге асып, билермен ақсақалдар кеңесі 
шешімі арқылы белгіленді. Жер дауының 
реттелуі көшпелі қоғамда ғана емес, 
отырықшы, жартылай отырықшы қауымдар 
үшін де қажет болды. Осы ретте және 
күнделікті тұрмыста туындайтын жер-су, 
көші-қонға байланысты күрделі дау-жан-
жалдарды шешу ежелден қалыптасқан әдет-

ғұрып заңдарымен қатаң түрде атқарылып 
отырды. Жер дауының дұрыс шешілмеуі 
руаралық араздықтың өршуіне, ел бірлігінің 
бұзылуына апарып соқты. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы “Қасым 
ханның қасқа жолы”, “Есім ханның ескі 
жолы” деген атпен белгілі заңдар жүйесінде, 
Тәуке ханның тұсындағы “Жеті жарғыда” 
және өзге де бұрыннан қалыптасқан 
қағидаларда жер дауын шешудің барынша 
тиімді жолдары қарастырылды. Дауды қарау 
шарттары мен тәртіптері айқындалды. 

Қазіргі кезеңде жер дауына қатысты ту-
ындайтын барлық мәселелер Қазақстан 
Республикасының Жер кодексінде сәйкес 
реттеледі.  

 Бақыт Шлиясова,
Абай аудандық сотының бас маман-сот 

отырысының хатшысы

ЕЖЕЛДЕН КЕЛЕ ЖАТҚАН 
ДАУЛАРДЫҢ

 БІРІ - ЖЕР ДАУЫ

Тіл-мемлекеттің тұғырлы тірегі, 
халықтың рухани байлығы, өткені мен 
болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің 
қадір-қасиетін білген халқымыз оны 
ұлттың рухына, қазына байлығына ба-
лайды. Себебі, тіл – халықтың жаны, сәні, 
тұтастай кескін-келбеті, ұлттық болмы-
сы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі 
мен ата дәстүрі. Біздің осындай халықтық 
қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – қазақ тіл.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен 
егемендік егіз ұғым. Тілсіз- тәуелсіздік, 
егемендіксіз- тіл болмақ емес. Тіл – 
тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік пен 
ынтымақтың жығылмас туы. Қазақ елі 
тәуелсіз мемлекет болып орнағалы ширек 
ғасырға таяу уақыт өтті. Мемлекеттік тілі 
–  қазақ тілі деп жарияланды. Бұл тұста 
Елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев «Қазақтың болашағы – қазақ тілінде», 
– деп алдымызға айқын жол ашып берді. 
Бізге тек осы ұстанымды жүзеге асыруға 
бар күш-жігерді аямай, еңбек ету ғана 
қалды. Тәуелсіз Қазақстанның болашағы 
– біз, яғни, қазақ жастары. Демек, біздің 
міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін 
асыру болмақ. Осы тұста Елбасының 
«Қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін», 
– деген ұлағатты сөзін ескермей кету 
мүмкін емес. Тәуелсіздік алғалы бері тіл 
саясаты жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің 

қолданылу аясын кеңейту мен тілге деген 
құрметті арттыру мақсатында көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар мен іс – ша-
ралар ұйымдастырылуда. Нәтижелері де 
аз емес. Алайда жастар арасында, кейбір 
мекемелерде қазақ тілінің жайы ақсап 
тұр. Соны көріп жүрегің қан жылайды. 
Бір жағынан, әлі күнге дейін орыс тілінің 
ырқынан шыға алмай жүргендігімізден бо-
лар. 

Расында, қазақ халқының басында та-
лай қиын нәубет, зұлматтың, қайғылы 
күндердің болғаны тарихтан белгілі. 
Еліміз жетпіс жылдай Кеңес Одағының 
қарамағында болды. Ата – анамыз орыс 
тілін ұлықтады. Қазақ халқы өзінің тілін, 
ділін, тіпті салт-дәстүрін ұмытардай халге 
жетті. Дегенмен «сабақты ине сәтімен» де-
ген. Еліміз сан ғасыр аңсаған тәуелсіздікке 
қол жеткізді. Тіліміздің түп тамырымен 
жойылып кетпегеніне шүкіршілік етуіміз 
керек тәрізді. Сондай ауыр сәттерде, 
сын сағаттарда атамекен қонысын тастап 
босқын халықтың өзімен бірге алып жүрген 
байлығы – ана сүтімен санасына  дарыған 
ана тілі ғана.

Хорлан Қуандық,
Абай аудандық сотының бас маман-

сот отырысының хатшысы  

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
ҚҰРМЕТТЕУ-ПАРЫЗ

АНЫҚТАМА
Абай аудандық сотының төрағасы  Адильбеков Ербол Елибекович жұмыс күндері сот 

ғимаратында сағат 09-00-ден 18-30-ға дейін азаматтарды қабылдайды. 
***

Абай аудандық сотының кеңсе меңгерушісі К.И.Абенова сот мамандарына  23 қараша 
2016 жылы «Құжаттарды ресімдеудің жалпы ережелері»  тақырыбында семинар сабақ 

өткізді.

***

Абай аудандық сотының судьясы Р.Е.Омаров сот мамандарына  24 қараша 2016 жылы 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты-оның алдын алу» тақырыбында жиын 

өткізді.

Абай аудандық сотының баспасөз қызметі
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Шыңғыстау десе, ойыма Молдабек ағам оралады. Сол-
ақ екен, бойыма бір жылы сезім құйылғандай болады. 
Парасаты биік, пайымы терең әз-ағаның қасында оты-
рып, әңгімесін тыңдаудың өзі бір ғанибет. Жаңылмасам, 
2002 жылы қоңыр күздің басы болса керек, Молдабек 
ағамен Балқашқа келген сапарында таныстық. Мұқым 
Тобықтының шежіресін жинап, жазып жүрген кезі. Сол 
жылы ағадан сұхбат алып, оны «Балқаш өңірі» газетіне 
жарияладық. Содан бері аттай желіп, он төрт жыл араға 
түсіпті. Одан кейін Семейге біз де бардық, Ұлы Абай 
мен ғұлама Шәкәрімнің басына зиярат етіп, Би атаның 
топырағын сипап, аруағына тәу еттік. Жидебайдағы 
Абайдың мұражайында болып, дала данышпаны, хакім 
Абайдың рухымен сырласқандай ғажайып күй кештік. 
Ойлап отырсам, соның бәріне мұрындық болып, туыстық 
тінін үзбесін деген Молдаш ағамның ізгі пейілі мен кең 
жүрегінің қалауы екен.

Молдаш аға 1936 жылы желтоқсанның 7-сі күні 
Шыңғыстағы Орда тауының етегінде дүние есігін ашып-
ты. Оның саналы өмірі өзі туып-өскен Семей өңірінде, 
Абай ауданында өтті. Абай, Ақсуат, Жаңа Семей аудан-
дарында аудандық партия комитеттерінің хатшысы, аут-
ком төрағасының орынбасары секілді жауапты қызметтер 
атқарды. Бұл жылдары ол жастық жалынмен елдің ру-
хани кемелденуіне, өнерінің өркендеуіне, салт-дәстүрінің 
жалғасуына орасан зор еңбек сіңірген.

Соның бір парасын тілге тиек етер болсақ: «Абай» халық 
театрын құрып, оны Мәскеуге апаруының  өзі аңызға 
бергісіз әңгіме болғандай. Ал «Қаламқас» ән-би ансамблін 
құрып, оны шетелге әзірлегені, Абай, Ақсуат аудандық 
өлкетану музейін, Жидебай мемориалдық мұражайын қайта 
жаңғыртуы, Ақсуатта халық оркестрін, халық музейін, 
көркемсурет шеберханасын құруға тікелей басшылық етуі, 
өлке тарихынан ойып орын алатын сол дәуір үшін жаңалық 
еді. Мұндай істің мазмұны бүгінде төмендемек емес. Әрине, 
мұның бәрі Молдабек Жанболатұлының іскерлігі мен білікті 
басшылығының көрінісі. Еліміз тәуелсіздік алған жылда-
ры Семейдегі Шәкәрім атындағы №5 мектептің директоры, 
облыстық тіл басқармасының қызметкері секілді жауапты 
жұмыстар атқарып, туған өлкенің өркендеуіне, өнерінің алға 
басуына еңбек етті.

Сол тұста ол «Наурызнама» деген кітап жазды. Еліміз 
тәуелсіздік алған соң халықтың ұлттық салт-дәстүрі қайта 
оралып, қалың қазақ Әз Наурызбен қауышқан шақта Наурыз 
мейрамын қалай тойлаудың жай-жапсарын білмей, бөгелген 
сәттің болғаны рас. Сол уақытта Молдабек Жанболатұлының 
«Наурызнамасы» атты кітабы жарыққа шығып, мейрамның 
рәсімдерін, ұлттық нақыштарын, наурыздың көне тарихын 
бүгінгі күнмен  сабақтастырған, танымдық этнографиялық 
бағыттағы толайым еңбек деп бағаланды. Білгені мен көргенін 
ақыл тезінен өткізіп, ел қажетіне жаратса деген перзенттік 
ықыласы болатын бұл кітап әлі де құндылығын жойған жоқ.

Молдаш ағаның тағы бір үлкен еңбегі Ұлы Абайдың 150 
жылдық мерейтойының бағдарламасын жазып, оны үш тілде 
жүргізілуін ұйымдастыруы, киіз үйлер қалашығын құрудың 
ережесін жазып және оның сараптауын жүргізуі де оның білім 

білігінің молдығын байқатса керек. Саналы өмірінде ел руха-
ниятына еселеп еңбек сіңірген Молдекең «Тобықты Мамай 
батыр, би», Кеңгірбай би Жандосұлы туралы «Би ата» атты 
кітаптар жазды. Осылайша, ол Кеңес үкіметі жылдарындағы 
солақай саясаттың салдарынан ұмыт бола бастаған тарихи 
тұлғалардың есімін жаңғыртуға өлшеусіз еңбек сіңірді.

Молдабек Жанболатұлының кейінгіге мирас болар 
ғажайып еңбегі - «Тобықты Шыңғыстау шежіресі» деп атала-
тын көп томдық кітабы. Бұл туралы айтпас бұрын, әуелі осы 
«Шежіре деген не?» осыған жауап ізделік.

Бағзы замандарда тарихи әңгімелерді есіне сақтап, ел-
жұртқа әңгімелеп айтып отыратын адамдар болады екен. 
Халық оларды шежірешілер десе керек. Шежіре дегеннің 
өзі ғасырлар бойы үлкендердің есінде ұстап, жадына тоқып, 
оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырған елдің тарихы. Зерт-
теулерге қарағанда, «Шежіре» сөзі екі түрлі мағына береді. 
Біріншісі, араб тілінде ағаштың бұтағы, тармағы деген 
мағынаға келсе, екіншісі, көне түрік-монғол тілінде есте 
сақтау, жадыдағы білім, рухани қазына дегенге саяды екен. 

Демек, шежіренің мағынасы терең. Оны тек ата тарату, 
генеология деп түсіну үстірт болар еді. Мұны  уақыттың, 
дәуірдің,  тарихтың әңгімесі рухани қазына деген орынды. 
Демек, шежіреші тарихшы дегеннен алыс емес.

Шежірені бастан аяқ сүзіп шыққанда, көптомдықтың 
авторы Молдабек Жанболатұлы ағамыз осы мәселеге 
ерекше ден қойып, инемен құдық қазғандай тер төккенін 
байқайсыз. Мұнда жоғарыда айтылған генеология да, тарих 
та  бар, аңыз да бар. Шежіреден Тобықты руының тағдыр-
талайына бұйырған тарихы мұқым қазақ ұлтының тарихы-
мен сабақтас екенін түсінесіз. Ұлтымыз басынан кешкен 
«Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» кезінде Тобықты 
жұртының да шашылған басы қайда қалмаған дейсіз. Ел ба-
сына қатер төнген қиын-қыстау шақта елдің бір бөлігі ада-
сып, Қызылқұмда қалса, бір атаның ұрпағы Алатауды асып 
кеткен. Балқаш-Тоқырауын бойына қоныс тепкені тағы бар. 
Шежіреде осының бәрін қамтып, ел тарихының ақтаңдақ 
беттерін тірнектеп жүріп, хатқа түсіріп, көпшілік игілігіне 
ұсынған. Бұл сауапты да, ғанибет іс.

Қазақ шежіресінің жеті аталық дәстүрінде, жеті атаға 
дейін қыз алып, қыз беруге болмайтын үрдістен туындай-
тын қандастық, жөн-жоралғы, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер 
бойынша қалыптасқан ұлттық ұстанымдары бар. Шежіреден 
адам аттарының жалаң тізімін ғана емес, туыстық байланыс-
тарды да тануға болады. Ал, қазақтың туыстық атауларынан 
туындайтын және туыстық байланыстарға қатысты қаншама 
жол жоралғы, әдет-ғұрпы қалыптасқан. Оның бәрі ұлттық 
мәдениет.

Әр қазақтың білуге тиіс үш жұрты бар. Олар: ата жұрты, 
нағашы жұрты, қайын жұрты. «Жеті атасын білген, жеті 
жұрттың қамын жер» деген тәмсіл тегін айтылмаған.

Ерекше, көңіл аударатын мәселе, мұнда жеті атаға 
негізделіп, жеті бағана үлгісі алынған. Яғни, ата, әке, бала, 
немере, шөбере, шөпшек, неменеге ұласады. Осыған қарап, 
әр атадан кімнің туғаны, қанша ұрпақ тарағаны бірден 
байқалады. Әр бағанадағы адамдардың келесідегіден 3-5 
мүшел жасқа айырмасы бар десек, сол арқылы кімнің кіммен 

тұстас екенін оңай есептеуге болады. 
Молдабек Жанболатұлының «Тобықты – Шыңғыстау 

шежіресі» үлкен танымдық еңбек. Тобықты елінің ата жұрты 
Шыңғыстау топырағы есімдері әлемге мәшһүр болған хакім 
Абайдың, ғұлама Шәкәрімнің, ұлы жазушы Мұхтардың 
дүниеге келген киелі мекені, өскен ортасы болуымен де 
қызықтырады. Осынау қасиетті мекеннің өткен тарихы, ел 
басына түскен зардапты кезеңдер, қаншалықты зарлы бол-
са да ел рухын жасыта алмаған. Бұл шежіре тек ата тарату-
мен шектелмейтінін жоғарыда айттық, ел тарихының арғы 
бергісін көз алдыңа әкелетін терең мазмұнымен де қызықты.

Қай заманда кімдер өмір сүргені, елдің атақты адамдары, 
аузы дуалы билері мен бектері хақында мағлұмат береді. Та-
рихи құжаттардың да айғақ болуы сеніміңді нықтайды.

Кешегі кеңес үкіметі жылдарында бәріміз партияның 
«баласы» болып шежіре тұрмақ ұлттық тіліміз бен ділімізді 
жоғалта жаздаған кезде шежіре ұмытылып кеткен-ді. Жеті ата 
тұрмақ екінші, үшінші аталарының кім екенін білмейтіндей 
жағдайға жеткенде еліміз тәуелсіздік алып, ұмытыла бастаған 
асылымыз-шежіре тарату қайта жаңғыра бастады. Осы бір 
аса сауапты істі Молдабек Жанболатұлы ағамыз қолына 
алып, он жылдан аса тірнектеп жинап, мұқым қазаққа ортақ 
ғажайып дүниені жарыққа шығарды. Біреулер руды бөліну 
дейді. Меніңше қазақ рулы ел боп туысып, ұлт болып ұйыса 
білген. 

Тобықты жұртының тарихы қазақтың тарихымен үндес. 
Қазақ ұлтының басына түскен ұлы нәубеттер мен қасіреттер 
Шыңғыстау елін айналып өтпегені белгілі. Молдакең 
Сырдағы ағайындарды, Балқаш-Тоқырауын бойын жайлаған 
елді, ұлы жүздегі  туыстарды аралап, ата шежірені жинап, 
хатқа түсіріп шыққан. Түсінген жанға бұл ғаламат еңбек. 
Шежіре авторына елдің айтар алғысы шексіз.

6 томнан тұратын шежірені оқи отырып, ел тарихымен 
қоса, жер-су аттарын, табиғат ерекшеліктерін танып білесің. 
Оның бәрі халықтың зердесі. Ел ішінен шыққан небір өнер 
тарландарының өмір жолдарымен таныс боласың.

Елге танымал әйгілі адамдар туралы да осы кітаптан оқып 
білуге болады. Біздің Ақтоғай-Балқаш аймағын жайлаған 
Дадан Тобықты жұртының  шежіресі алғашқыда 3-ші томда, 
кейін толықтырылып 6-шы томда қайта басылды.

Мұнда Дадан әулетінің бұл жаққа қалай қоныстанғаны, 
Қараменде би бастаған ұлы көш туралы бірсыпыра сыр 
шертілген. Әрине, араға қызыл қырғын араласты, кеңес 
дәуірінің салқыны тиді соның салдарынан ел әрідегі тарих-
тан ажырап қалды. Көп нәрсенің жеткілікті айтылмауы әбден 
мүмкін, солай десек те, «Тобықты – Шыңғыстау шежіресі» 
ата-тек туралы санаға сәуле түсірген кесек дүние.

Сондықтан, ел-жұрттың атынан, ғибратты ғұмыр кешіп, 
80 жастың сеңгіріне шыққан, асыл ағамыз Молдабек 
Жанболатұлына зор алғысымызды айта отырып, басына 
амандық, деніне саулық, отбасына бірлік, береке тілейміз. Әз-
ағамызға Аллаһ ұзақ ғұмыр бергей! 

Жанболат БАШАР, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

ШЫҢҒЫСТАУДЫҢ ШУАҚ 
ШАШҚАН ШЫНАРЫ

Салтанатты шарада аудан тұрғындарын Тұңғыш Президент күнімен құттықтаған аудан әкімі Т.Мүсәпірбеков жылы 
лебізін білдірді.

-Қадірменді ағайын! Баршаларыңызды мерейлі мереке ҚР Тұңғыш Президент күнімен құттықтаймын. Қазақстан халқы 
Тәуелсіздікдің ширек ғасыр жолында Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге мемлекетті қалыптастыру, нарықтық экономиканы 
құру, қоғамдық татулық пен келісімді нығайту жолында қиын-қыстау кезеңдерді бастан өткізді. Береке-бірліктің, қажырлы 
еңбектің арқасында Елбасы жолдауынан туындайтын міндеттерді атқаруда аудан халқы ұйымшылдықпен еңбек етуде. 

1 желтоқсан тарихи таңдауымыздың жемісі, барлық қазақстандықтың ынтымағы жарасқан күн. Тұңғыш Президент күні 
бүкілхалықтық мереке, үлкен салтанат, Елбасының ерен еңбегіне деген құрмет,- деп атап өтті өз сөзінде аудан басшысы.

Мемлекеттік басқару машақатты да мәртебелі міндет. Осынау салтанатты жиында мемлекеттік қызметке жаңадан 
қабылданған мамандар көпшілік алдында адал да мінсіз қызмет атқаруға салтанатты түрде ант берді. Олар ауданның 
мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекші маманы қызметіне Ахметов Ербол және 
Құндызды ауылдық округінің бас маманы болып Айнұр Бакирова жаңа қызметке қабылданды. Мерекелік кеш бұдан әрі 
спорттық ойындармен жалғасын тапты.

«Біз Елбасының командасымыз!»
 Орталық алаң осыдан соң абайлық жастардың қатысуымен спорттық сайыспен қыза түсті. Арнайы жоспар бойын-

ша ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен мекеме мамандары 
арасындағы «Біз-Елбасы командасымыз!» атты спорттық сайыс әр түрлі спорт түрлері бойынша өз мықтыларын анықтап 
жатты. Алдымен арқан тартысу бойынша барлық командаларды артқа тастаған Абай мектеп-лицейінің білекті жастары І 
орынды жеңіп алса, ІІ орынды аудандық әкімшілік қызметкерлері және ІІІ орынды аудан жастарынан құралған топ иеленді. 
Бір-бірлерін жастықпен ұрып құлату сайысы бойынша мығым күш иесі Батырбаев Аян І орынды еншілесе, ІІ орынды Ал-
мас Тілеубаев, ІІІ орынды Бекбаев Өмірбек қанжығаға байлады. Келесі сайыс бойынша қатысушылар арнайы шеңберден 
қарсыласын иықпен итерісіп шығаруы шарт болатын. Бұл сайыстан ерекше көзге түскен Шагиров Таңат жүлделі І орынды 
иеленсе, Нұрғазин Ернар ІІ орын және Мұратов Бурхан ІІІ орыннан табылды. Жеңімпаздар ұйымдастырушы мекеменің 
атынан арнайы марапатқа және бағалы сыйлыққа ие болды. 

Осылайша Тұңғыш Президент күніне арналған мерекелік шара өз мәнінде болып өтті. 
Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,

«Абай ел»

Т Ұ Ң Ғ Ы Ш  П Р Е З И Д Е Н Т 
 К Ү Н І  А т а л ы п  ө т т і

(Соңы. Басы 1 бетте)
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Жалпы, Жанболатовтар әулетінің қоғамдық өмірдің әр 
саласында жүрген мүшелері аймағымыз ғана емес, күллі 
республикаға жақсы танымал десек қателеспейміз. Әйтседе, 
жайсаң мінезді Жанболат ағаның Абай елі үшін сіңірген 
еңбегі тіптен бөлек. Осынау шадыман көңілге бөлеген кеш ба-
рысында ол жайында да аз айтылған жоқ.

Сөз орайында ағамыздың өмір жолына ықшам түрде 
тоқтала кетелік. Молдабек  Жанболатұлы 1936 жылы 
желтоқсанның 7 күні ауданымызға қарасты Орда тауының  
баурайында  дүние есігін ашқан. Абай  орта  мектебін  бітіріп, 
1958 жылы  М. Әуезов  атындағы педогогикалық  училищені, 
1962 жылы  Семейдегі педогогикалық  институтын, 1974  
жылы  Алматының  жоғарғы  партия  мектебін тәмамдайды. 
Ұзақ жылдар оқытушы, комсомол, партия, кеңес органдарын-
да, баспасөзде қызмет атқарған. Қадау-қадау қызметтерінің 
арасында айшықты орын алатын еңбектері мол. Қаламгер, 
журналист, этнограф,  шежіреші, Абай, Шәкәрім әлеміне 
терең үңілуші, мұхтартанушы, өлкетанушы.

Жалпы, қазіргі таңда Молдаш ағаның оқырман қолында 
жүрген 15 кітабы бар екен. «Таным, Толғам, Тағлым», 
«Өнегелі өнер», «Тобықты – Шыңғыстау шежіресі», «Нау-
рызнама», «Би ата», «Әнет баба», «Мамай  батыр» т.б. 100-
ден астам мақалалары  мен  еңбектері газет-журналдарда 
жарық  көрген. Әрі зиялы қауымның лайықты бағасын алған. 
Молдабек аға осы шығармаларды жинап, жүйелеп жазуға ши-
рек  ғасырдан  артық  өмірін  арнапты. Әнет баба айтқандай 
«іздегенін табатынын, үрлегенін жағатынын» дәлелдеген  
ұлы қайраткер. Абай елінің шежіре абызы. Молдаш аға  
бүгінде дербес  зейнеткер. Бірнеше мемлекеттік медаль-
дар мен Елбасының Құрмет грамотасының, Абай, Шәкәрім  
төс белгілерінің  иегері. Қаламы қарымды қайраткердің 
еңбектерін  бір  кешке, бір мақалаға сыйғызу  мүмкін  емес. 
Әйтсе де, кеш  барысында ағамыздың азаматтық болмысын 
айшықтайтын айрықша еңбектері баса айтылды. Зал толы 
қауымға, әсіресе жас буынға өнеге етілді. 

Салтанатты кеш барысында Молдаш ағаны осынау мерейлі 
сәтімен құттықтауға аудан-аймақ зиялылары мол жиналып-
ты. Кешті Төлеубек Аманғазы өз мәнерінде жүргізіп отырды. 
Ақсақалға ізгі лебіз білдіру кезегі ең алдымен аудан  әкімі  
Тұрсынғазы  Жантұяқұлына берілген болатын. Аудан бас-
шысы ел ағасының әр жылдардағы еңбегі мен қоғамдық 
қызметін айтып өтіп, ағамыздың мұрасы Абай елінің рухани 
байлығын  еселей түсетінін айтып өтті. Аудан әкімі Молдаш 
ағамыздың иығына шапан жауып, ел атынан ат мінгізді. 

Сонымен қатар, сахна төріне шыққан ұзақ  жылдар бойы 
әлеуметтік салада  басшылық  қызметтер  атқарған Қалиас 
Жұмабаев, Ақсуат  ауданының  мәдениет  бөлімінің  бастығы  
болған, ҚР  мәдениет  қайраткері, «Ақсуат  ауданының  

құрметті  азаматы» Төлеген  
Оспановтарға да Аудан әкімі  
шерлі шапан жауып құрмет 
көрсетті. Алқалы жиын ән-

жырмен әдіптеліп, бимен көмкерілді. Оған да негіз жоқ емес. 
Ағамыз ел аузында жүрген бірқатар әсерлі әндердің авто-
ры. Мәселен, осынау салтанатты шара барысында автордың 
бірқатар әндері «Қаламқас» ән-би ансамблі әншілерінің 
орындауында шырқалды.  

Әйтседе, кеш барысында мерейгер жайлы айтылған 
пікірлер толымды болды. Молдаш  аға  алғашқы еңбек  жолын  
ұстаздықтан бастап, еңбек өтіліне қарай әр салада басшылық  
қызметтерде болған жан. Мәселен, 1964-1970 жылдары Абай  
аудандық мәдениет бөлімінің  меңгерушісі, 1970-1994 жыл-
дары Абай, Ақсуат, Жаңа Семей аудандарында аудандық  
партия  комитетінің хатшысы, «Абай» ғылыми журналының  

ғылыми  қызметкері  болып  істеген. Аудан және  облыстың  
мәдени  әлеуметтік  рухани дамуына үнемі  ықпал  етіп  бас-
тамашы  болды. «Абай» халық  театрын  құрып, 1967 жылы 
Мәскеуге  апарып  бас  жүлдені  иеленіп, үлкен  алтын медаль-
мен оралды.

Молдаш  аға  «Қаламқас»  ансамбльінің  әкесі  десек те  
артық  емес. Себебі, ансамблдің  алғашқы  іргетасын қалауда 

да еңбегі зор. 1973 жылы Чехословакияда  өнер көрсетуіне де  
мұрындық болған  жандардың бірі.

 Бір бұл емес, Абайдың 125 жылдығын өткізу ісіне қатысып, 
Абай атамыздың киіз үйі Ақордасын жабдықтаудағы сүбелі 
еңбегі  атаусыз  қалған  жоқ. Бабамыздың 150 жылдық  ме-
рей тойын  өткізудің де  бағдарламасын  жазып, оны үш тілде 
жүргізуді ұйымдастырды, қазақ үйлер  қалашығын  құру 
ережесін жазып, оның  сараптауын жүргізді. Мұның барлығы 
сөз жоқ үлкен қажыр-қайратты, ақыл-сананы қажет ететіні 
анық.

Кеш барысында Молдабек Жанболатұлының әр қыры ашы-
лып көрсетілді. Атап айтсақ, қысқаша өмірбаянынан бастап, 
білікті басшы, шебер ұйымдастырушылық қабілеті, суретші, 
декораторлық қасиеті, этнограф, фольклорист жазушылық 
қыры да айшықталды. 

Жанболатовтар әулеті өнер  ұялаған қасиетті  шаңырақ. 
Ең  үлкен Ордабек – Республикаға  
белгілі топограф, Мейраш – журналист, 
сазгер, Болат – суретші, әнші, Мұрат – 
Республикалық дәрежедегі  мүсінші.

Сурет салуды Молдаш аға 
оқушы кезінде мектепті безендіру  
жұмыстарынан  бастаған. Бұл өнері  
өзіне  әрдайым  серік болды. Аудандық 
мәдениет бөлімінің меңгерушісі болған 
кезде сахналық қойылымдардың  деко-
рациясы  мен  реквизиттарын  өзі жа-
сайтын. Кезінде суреттері облыстық, 
Республикалық  байқауларда жүлделі  
орындарға  ие  болды. Он саусағынан  
өнер  тамған  шебер, сондықтан да әрбір 
істің  мазмұнды, мағыналы, сырлы да 
сымбатты  болуына декоратор  суретші 
ретінде ерекше  сын көзбен қарап, соны 
талап ететін-ді. Бұл жайттың барлығы 
осынау кеш барысында сұрақ-жауап ал-
масу кезінде айшықтала түсті. 

Жиын барысында айтылғандай, Мол-
дабек ағаның  әсіресе этнография са-
ласына сіңірген еңбегі өте зор. 100-ден 
астам ұлттық өнер, мәдениет, этногра-
фия, археология, тарих, ұрпақ тәрбиесі, 
наурыз мерекесін алғаш ұйымдастыру, 
ұлттық салт-дәстүр тақырыбындағы 

еңбектері мен  мақалалары БАҚ беттерінде жарияланды. Бір 
бұл емес, Семей қаласында, облыста өткен көптеген сайыс 
байқаулардың  сарапшылар алқасының  төрағасы болды. 
Облыстық  көгілдір экраннан көп жыл «Өнеге» атты хабар-
ды ұйымдастырып, жинақтаған еңбектерін халыққа наси-
хаттап отырды. Ал шежіре жазуға екінің бірі бара бермейді. 
Нағыз терең білімді, білікті қаламгер, өз ісіне сенімді, ел  та-
рихын жақсы білетін, тиянақты адам ғана қадам басады. Бұл 
ретте ағамыздың «Тобықты-Шыңғыстау шежіреші» 6 том-
нан тұрады. Жинақтың негізгі мақсаты – Тобықты руының  
генологиялық  жүйесін жіктеп таратады. Тобықтыдан  
шыққан әйгілі адамдармен елеулі есімдердің өнегелі үлгісін 
термелеп, Шыңғыс елінің, Абай ауданының тарихын нақты 
деректермен  тарихи  құжаттармен айғақтаған.

Кеш тартымды өрбіп, ерекше сәттерге толы болды. Атап 
айтсақ, ағамыздың өнердегі  өкшесін басып келе жатқан інісі, 
Абай елінің ақиық ақыны Төлеген Жанғалиев жырдан шашу 
шашты. Ал «Қаламқас» халық ән-би ансамблінің  әншісі, 
Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер, Абай ауданының 
құрметті  азаматы Бақыт  Шағатаева әнмен лебізін жылы 
білдірді. 

Осынау тағылымды шараға Молдаш ағаның бір топ жол-
дастарымен қатар інілері де келген екен. Сахнаға көтерілген 
інісі, ҚР Мәдениет саласының қайраткері, «Алаш айнасы» 
интернет-порталының бас редакторы, талантты журналист, 
сазгер, әнші, публицист жерлесіміз Серік Мейрамбекұлы та-
маша бір ән тарту етті.

Жалпы, бұл күні той иесін құттықтаушылар қатары аса 
мол болды. Ағайыны да, сыйлас дос-жараны да, байырғы 
әріптестері де көп ағамыз бақытты екен. Ақ тілектер тиегі 
ағытылып, кеш иесінің мерейі бір тасыды. 

Жиын соңында сөз алған Молдабек Жанболатов бар-
ша жиналған қауымға, халқына, күллі абай еліне ақжарма 
алғысын жеткізді. 

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Мерейтой биігінде

БІР БОЙЫНА САН ҚАБІЛЕТ СЫЙҒЫЗҒАН
  МОЛДАБЕК ЖАНБОЛАТОВ ЖАСТА80

Абай елінің аузына дүйім ел қараған 
ақсақалдары  тұнған қазына. Көкірегін ағытса, ел 

мен жер шежіресі сайрап қоя беретін, арамызда жүрген 
энциклопедия саналатын қарияларымыз барда рухания-
тымыз қашан да кемел. Сондай абыз қарттарымыздың бірі, 
Қазақстан  Журналистер  Одағының  мүшесі, ҚР Халық  
Ағарту ісінің озаты, Абай және Ақсуат аудандарының 
Құрметті азаматы, жерлесіміз, шежіреші, этнограф Молда-
бек Жанболатов 80 жастың сеңгіріне көтерілуде. Жуырда 
мұқым Абай елі, арда мінез ақсақалын ардақтап мерейтойы-

на  орай  салтанатты  мерекелік  кеш ұйымдастырды.  



1 ЖЕЛТОҚСАН «ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ»
Тұңғыш Президент күніне байланысты
«Елі еріне, ері еліне сенген ұлы тұлға» мерекелік концерті
Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі

*******
1 желтоқсан – Тұңғыш Президент
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

******
1 желтоқсан Президент күніне байланысты
«Ел тірегі –Елбасы» атты мерекелік концерт
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

*******
«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» ертеңгілік
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

*******
«Елбасы - ел мақтанышы» мерекелік концерт. Би кеші
«Елі сүйген, елін сүйген Елбасы» атты кітап көрмесі
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

*******
Тәуелсіздік құрдастарымен кездесу
Ұйымдастырушы: Жастар орталығы

*******
Тұңғыш Президент күніне орай
 «Патриоттық әндер» байқауы
Ұйымдастырушы: Медеу ауылдық округі

2 ЖЕЛТОҚСАН «ҰЛТ САУЛЫҒЫ»
«Елбасы –Ұлт Мақтанышы» (Тәрбие сағаты)
Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі

******
Қылықты қыз бен намысты ұлдың тәлім-тәрбиесі
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

*******
«Биле, биле» би кеші
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

********
«Ұлт жоспары-Қазақстандық арманға
 бастайтын жол» семинар-конференция
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

********
«Кім жылдам ?»
Ұйымдастырушы: Кеңгірбай би ауылдық округі

**********
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты 
«Менің жетістігім – Отанымның  жетістігі» 
тақырыбында сурет салудан байқау
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

********
Кеңгірбай би ауылымен кездесу «Жол картасы – 2020»
бағдарламасын түсіндіру жұмыстары
Ұйымдастырушы: Жұмыспен қамту орталығы

*********
«Елдік туын желбіреткен Елбасы» атты тәрбие сағаты
Ұйымдастырушы: Медеу ауылдық округі

3 ЖЕЛТОҚСАН «СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР»
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай аудандық
«ШЫҢҒЫСТАУ ЖҰЛДЫЗДАРЫ-2016» өнер фестиваліне 

іріктеу Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі
*******

Ұлттық би – халқымның салтанаты
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

*******
Жастар арасында волейбол жарысы
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

*******
«Желтоқсан желі» сахналық қойылым
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

*******
«Әкем-шешем және мен Президентім-тірегім»
Ұйымдастырушы: Кеңгірбай би ауылдық округі

*******
Мекеме қызметкерлері арасында шахматтан жарыс

Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі
*******

«Конфессияаралық келісім мен төзімділік туралы»
Кездесу
Ұйымдастырушы: Ішкі саясат бөлімі

*******
«Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ» сайысы
Ұйымдастырушы: Медеу ауылдық округі

4 ЖЕЛТОҚСАН «ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК 
ҚОҒАМЫ»

Би кеші Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округ
********

Баскетбол біріншілігі 
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

*******
Жастар арасында волейбол жарысы
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі
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 ЖЫЛҒА  

Ел ішінің берекесі мол, бірлігі бекем болса барлық игілікке 
қол жеткізу оңай.  Атқарушы билік ықпалды болса, межелі 
мақсаттар да мерзімінде орын алмақ. Шыңғыстау өңірі ежел-
ден бері өнерді қадір тұтқан мекен. Аға буыннан үйренері көп 
өрендері де өрелі. Атап айтсақ, «Қаламқас» ән-би ансамблі 
құрамында сахна төрінде өрнекті өнер көрсетіп жүрген жүрген 
Ж.Кәрменов атындағы саз мектебінің шәкірттерінен құралған 
«Айгөлек», «Өрнек» би топтары және аталған мектептің 
ұстаздар қауымынан тұратын ұлттық аспаптар оркестрі 
лайықты бағасын баяғыда-ақ алған еді. Жарты ғасырға таяу 
мағыналы тарихы бар мектептің жас дарындары қазірдің 
өзінде халықаралық, республикалық байқаулардың алдын 
бермей келеді. Жас өрендер Абай елінің атын биік сахналар-
дан асқақтатып жүр. Аймақты елең еткізген айтулы жаңалық 
деп осыны айтуға болады, қарашаның 23-і күні Ж.Кәрменов 
атындағы саз мектебінің ұжымына жаңа ғимарат беріліп, 
өнерпаз қауымның мерейлері асқақтады. 

Қарауыл ауылының ортасынан орын тепкен, замана-
уи жабдықталған қос қабатты нысаннан ендігі аралықта 
төгілген саздың, әуезді аспаптардың үнін еститін боламыз. 
Өнер әлеміне аяқ басқан жас жеткіншектеріміз осы жерде 
музыкалық білімдерін жетілдіретін болады. Осыған дейін 
бос тұрған ғимарат күрделі жөндеуден өтті. Қазіргі күні ішкі-
сыртқы әрленуі көз тартады. Тойға жасанған арудың әдемі 
келбетіндей ерекше салтанат пен шаттықтың лебі сезіледі. 
Кеңестік кезеңде аудан басшыларының бас мекемесі (райком-
әкімдік) болған бұл орынның өткенін алдыңғы толқын жақсы 
біледі. Нарық кезеңінен кейін де жеке меншік қолында бо-
лып, халыққа қызмет көрсетіп тұрды. Жаңаша кейіпке енген 
ғимарат туралы аудандық білім бөлімінің басшысы Мақсат 
Нұрсұлтанұлын сөзге тарттық:

-Жеке кәсіпкерден бұл ғимарат жергілікті бюджет есебінен 
52 млн. теңгеге сатып алынып, қайта жаңғыртудан  өткізілді. 
Кең бөлмелерді ортасынан қабырғалармен бөліп, дәріс 
беруге қолайлы кабинеттер жасақтадық. Қазіргі уақытта 
күрделі жөндеу жұмыстары толықтай аяқталып, 2 млн. теңге 
көлеміндегі қаражатқа жаңадан парталар, орындық-үстелдер, 
қажетті жиһаздары алынды. Саз мектебіне жеке ғимарат 
берудің өзіндік себебі бар. Мәселен, осында тәлім алатын 
жас буын бүгінде бірқатар республикалық, халықаралық 
байқаулардан лауреат атанып, жүлдемен оралып жүр. Ал жаңа 
ғимарат кәсіби білім алуда жаңа қолайлылықтар туғызады. 
Қала берді жағымды көңіл күй қалыптастырады. Яғни, 
өнерпаз балғындарды тіптен қанаттандырып, мақсаттарына 

жетелей түседі деп сенеміз, -  деді бөлім басшысы. 
Өз кезегінде мектептің белді ұстазы, домбыра сыныбының 

жетекшісі Қайралапов Асқарбек те жағымды пікір білдірді.
- Мен оқушы кезімде осы мектептің түлегі болғанмын, со-

дан кейін оқу бітіріп келіп, осында қызметке тұрдым. Саз 
мектебінде қызмет етіп келе жатқаныма 35 жыл болыпты. 
Жұбайым да осы мектептің ұлағатты ұстаздарының бірі. 
Осы еңбек жолы өткен жылдарымызды сараласам, бүгінгі 
күн мен үшін, оқушылар үшін ерекше оқиға, тарихи мәні бар 
жайт болып табылады. Осы тұрғыда аудан басшыларының, 
аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлының өнерге деген 
жанашырлығы, жанды қолдауы бізді қуантады. Себебі, 
бұл мекен Абай елі болғандықтан, әрдайым өнерді жоғары 
қоятын өңір болғандықтан саз мектебіне жеке ғимараттың 

берілуі үлкен қуаныш. Бұл мектептің шәкірттері Елбасының 
қабылдауларында болды, білімдерін жетілдіріп бірден 
консерваторияға түскендері бар. Жылма жыл Л.Хамиди 
атындағы халықаралық байқауларда шәкірттеріміз лауре-
ат атанады. Үш жылда бір өтетін жас орындаушылар кон-
курсында жүлде алып жүргендері де бар. Бұл байқауларды 
біз домбыра, қобыз сияқты аспаптарда ойнаушылардың 
Қазақстан көлемінде шеберлік көрсететін кең көлемдегі іс-
шара деп қабылдаймыз. Осындай конкурстарда ұстаздар 
қауымының еңбегі мен жас орындаушылардың нәтижелері 
сараланады. Мектебімізде домбыра сыныптары жетілдіріліп, 
қылқобыз сыныбы ашылды. Әсіресе, қылқобыз аспабының 
сыныбы республиканы таңғалдырды. Өйткені, бұл өнер түрі 
елімізде дамымай кенжелеп қалған болатын. Осындай ілкімді 
істерді алға қойып, ұлылар туған жердің бүгінгі игілігі үшін 
еңбек етіп жүргенімізді біз, ұстаздар қауымы зор бақыт деп 
қабылдаймыз. Абай елінің бағасы өнер арқылы да арта береді 
деп сенеміз, - деп атап өтті.

Мектептің ашылу салтанатына аудан әкімі Тұрсынғазы 
Мүсәпірбеков, алыс-жақыннан жиылған қонақтар, меке-
ме басшылары және ауыл тұрғындары қатысты. Салтанат-
ты шараның негізгі бөлімінде ауданымыздың тумасы, ау-
дан мәдениетіне зор еңбегі сіңген жан, елге танымал белгілі 
шежіреші, этнограф Молдабеков Жанболат ағамыз бен 
ауданның абыройлы ақсақалы, «Абай ауданының Құрметті 
азаматы», еңбек ардагері Манатай Толғанбаев ізгі лебіздерін 
білдіріп, құттықтады. Соңынан жиылған жұртқа саз 
мектебінің өрендері өз өнерлерін ұсынды.

Мерекелік іс-шара барысында Ж.Кәрменов атындағы саз 
мектебінің директоры Әзімбай Зағипа Айтқазықызын аз-кем 
сұхбатқа тартқан едік.

-Бұл мектеп алғаш рет 1971 жылы музыка мектебі болып 
ашылған еді. 1995 жылы тума талант иесі, әнші, композитор, 

белді журналист болған Жәнібек Кәрменовтың аты берілді. 
Осы уақыт аралығында бұл мектеп көптеген дарынды өнер 
иелерін қанаттандырды. Күллі Алашқа белгілі күйші Ай-
бек Бекбосынов, Президент оркестрінде еңбек етіп жүрген 
Қайралапов Бақытбек, әнші Байбуринова Мөлдір, сондай-
ақ Балташева Әсем, Жакеева Әлия, Татенов Рифхат сынды 
шәкірттеріміз өнер жолын таңдап, қазақ еліне танымал болып 
келеді. Мектепте қазіргі күні 47 ұстаз еңбек етіп, 457 оқушыны 
саз өнеріне баулуда. Ауылдық округтерде бес филиалымыз 
жұмыс жасап тұр. Ол мектептерде домбыра, прима-қобыз, 
қыл қобыз, шертер,  дәстүрлі ән, вокал, фортепиано, скрип-
ка, виолончель, би сияқты 12 бағыт бойынша тәлім берілуде. 

Ал, қолданысқа жаңадан берілген ғимарат біздің қазіргі 
мүмкіндіктерімізді еселей түседі деп сеніммен айта аламыз. 
Жарық, жылы ғимараттың қолайлылығы жоғары. Тіпті, 
акустикасының өзі саз мектебіне арналғандай. Ұстаздар мен 
оқушыларымыздың көңіл-күйі аспандап тұр десек те болады. 
Осы ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп, Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдық мерейтойы қарсаңында Саз мектебін тарту еткен 
аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлына шексіз алғысымызды 
білдіргіміз келеді. Шәкірттеріміз, олардың ата-аналары, тіпті 
күллі аудан жұртшылығы осы ғимараттың жас өнерпаздарға 
берілгеніне қуанышын білдіруде, - деп ризашылық пейілімен 
бөлісті.

                                                                  Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Сүйінші!

берілуі үлкен қуаныш. Бұл мектептің шәкірттері Елбасын



724 - 30 қараша 2016 жыл

4 ЖЕЛТОҚСАН «ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК 
ҚОҒАМЫ»

Мекемелер мен көшелерді  мерекелік безендіру
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

********
Ауыл жастарының би кеші
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

*********
«Менің Республикам- Қазақстан» атты тәрбие сағаттарын 

өткізу, Ұйымдастырушы: аудандық білім бөлімі

5 ЖЕЛТОҚСАН «МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ 
РУХАНИЯТ»

Тәуелсіздік ел тұғыры (дөңгелек үстел)
Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі

*******

Баскетбол біріншілігі
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

********
«Тәуелсіз елдің ұландары» сайыс
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

*******
«Шебер қол» көрме
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

*******
«Еңбек-өміріміздің негізі», 
«Шеберлердің қолы ортақ»
Ұйымдастырушы: Кеңгірбай би ауылдық округі

*******
«Отбасы – тәрбие   іргетасы» атты тақырыпта
 отбасы тәрбиесі туралы дөңгелек үстел
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

*******
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған
Мұғалімдер арасында волейболдан жарыс
Ұйымдастырушы: Аудандық білім бөлімі

********
«Елін сүйген Елбасы» атты дөңгелек үстел
Ұйымдастырушы:
Медеу ауылдық округі

6 ЖЕЛТОҚСАН «НҰРЛЫ ЖОЛ»
«Тәуелсіздік – ел мұраты, қастерлі ұғым» баяндамасы
 Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі

********
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай «Ұлылыққа тағзым»
Баскетбол біріншілігі
Ұйымдастырушы: Архат ауылдық округі

********
«Әнді сүйсең, менше сүй» жастармен кездесу кеші
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

*********
«Тәуелсіздік жылдарындағы өзгерген ауылым» презента-

ция
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

*********
«Туым тұғырым, елтаңбам елдігім, теңгем тірегім»
Ұйымдастырушы: Кеңгірбай би ауылдық округі

********
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты
оқушылар арасында КТК сайысы
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

********
«Еркін елім, жарқырап жатсын жұлдызың»
 атты кітап көрмесі
Ұйымдастырушы: Медеу ауылдық округі

7 ЖЕЛТОҚСАН «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ»
«Тұғыры биік, іргесі берік, Тәуелсіз Қазақстан» (ашық 

шара) 
Ұйымдастырушы: Көкбай ауылдық округі

*******
Үстел үсті ойындары (тоғызқұмалақ, шахмет, дойбы )
Ұйымдастырушы: Құндызды ауылдық округі

*******
«Тағылымы мол тарихи еңбектер» кітап көрмесі
Ұйымдастырушы: Қасқабұлақ ауылдық округі

*******
«Сыйлыққа оқулық»
Кітап акциясы 
Ұйымдастырушы: Кеңгірбай би ауылдық округі

********
«Тәуелсіз ел тірегі -  дені сау ұрпақ» 
тақырыбында жастармен пікір сайыс
Ұйымдастырушы: Тоқтамыс ауылдық округі

********
Тұғыры биік Тәуелсіздікке-25 жыл» мектептерде
 ауыл ардагерлерімен кездесу өткізу
Ұйымдастырушы:Аудандық білім бөлімі

********
«Тәуелсіздік-қазақтың сан ғасырғы арманы» 
атты тәрбие сағаты
Ұйымдастырушы: Медеу ауылдық округі

АҢДАТПА

25 ЖҰЛДЫЗДЫ КҮН

 ЖЫЛҒА  
Қараша айының 23-і жұлдызында алаш атын әлемдік 

рингтерде асқақтатып жүрген кәсіпқой боксшы Қанат 
Ислам Абай ауданына ат басын тіреп, Жидебайдағы да-
налар кесенесін зиярат етті. Осынау сапарында былғары 
қолғап саңлағы аудан орталығындағы «Шыңғыстау» 
спорт кешенінде болып, онда жаттығып жүрген жас буын 
спортшылармен жүздесіп, ағалық кеңес берді.

Әуелгі кезекте чемпион туралы айтып өту артық бол-
мас. Қанат Ислам 1984 жылы 13 қыркүйекте ҚХР-дың Ал-
тай аймағында дүниеге келген. Әлемдік спорттағы лақап 
аты - Қазақ (Kazakh). Кәсіпқой боксшы ретінде Бейжің 
олимпиадасының қола жүлдегері, Чикагода өткен Әлем 
чемпионатының (2007) және Азия ойындарының (2006) 

қола жүлдегері атанды. Қытай мемлекетінің 10 дүркін 
чемпионы. Қазіргі таңда Қанат «WBA Fedelatin», «WBO 
Intercontinental», «UBC Intercontinental» тұжырымының чем-
пионы екені баршаға мәлім. Өткен айда ғана боксшының Па-
трик Аллотейді айқын басымдылықпен жеңіп шыққанының 
куәсі болған едік.

Қанатты «Шыңғыстау» спорт кешеніне жиналған 
спортсүйер абайлық жас жеткіншектер зор ілтипат көрсетіп, 
ерекше құрметпен қарсы алды. 

- Қазақтың қасиетті өлкелерінің бірі - Абай ауданына 
келгеніме өте қуаныштымын. Бұл «Абай жолын» оқығаннан 
бергі менің бала күнгі арманым болатын. Біздің ата-бабалары-
мыз, ұлы көсемдеріміз басқан, ізі қалған жерлерді өз көзіммен 
көру мен үшін үлкен бақыт, - деп толғанысын жеткізді 
даңқты боксшы. Жылы кездесу сұхбат түрінде өтіп, жастар 
өз сауалдарын қойып, тартымды жауаптар ала алды. Мыса-
лы, «сіз біздей бозбала кезіңізде бокстан бұрын қандай спорт 
түрімен айналыстыңыз?», «рингтегі 12 раундты шыдаспен 
өткізіп, оның өзінде жеңіп шығу үшін қандай қағидаларды 
ұстану керек?», «дене тәрбиесінде тамақтанудың басты шарт-
тары қандай?», «чемпион қандай болуы керек?» деген са-
уал төңірегінде әңгіме өрбіді. Жастардың алқалы тобының 
қызығушылықпен қойған сұрақтарына Қанат Ислам егжей-
тегжейлі әрі тұшымды түрде жауап қайырды. 

-Боксқа келгеніме дейін мен қатыспаған спорт түрі жоқ 
шығар. Соңында былғары қолғап өнерін ұнатып, таңдадым. 
Бірақ, спорттың қай түрі болса да айналысу керек. Өйткені, дене 
тәрбиесі адамның дене бітімінен бастап ішкі құрылыстарын, 
тіпті миды да дамытып, шынықтырады. Ал рингтегі 
төзімділікке қатысты айтарым, өзін биік белестерден көргісі 
келетін спортшы газдалған сусындардан, тәтті, калориясы 
жоғары тағам түрлерінен, кондитерлік өнімдерден, ең соңы ұн 
тағамдары, оның ішінде наннан түбегейлі бас тартуы керек. 
Өйткені, оның құрамында ашытқы бар, ал ол спортшыны тез 
шаршатып, деміктіріп, ентіктіреді. Чемпиондыққа ұмтылу, 
талпынуға байланысты айтарым, «чемпион боламын» деп 
емес, «денсаулығым сау болса» деп шұғылданыңдар. Менің 
алғашқы жаттықтырушымның айтқан сөзі әлі күнге есімнен 

кетпейді. Ол бірде: «маған чемпион емес, дені сау спортшы 
керек. Ол чемпионнан да мың есе артық» деген болатын. 
Сондықтан да үнемі шынығыңдар, жаттығуды қалдырмаңдар. 
Және де еш уақытта «менің дайындығым жоғары дәрежеде» 
деп ойлаудан аулақ болыңдар. Өйткені, қазақ елінің басқа 
бұрышында, әлемнің басқа бұрышында сенен де артық дайын-
далып жатқан спортшы болуы мүмкін, - деп толымды түрде 
жауап берді.

Қанат Исламмен өткен бұл сұхбат абайлық жас спортшылар 
үшін үлкен тағылым көзіне айналып, спорттағы өмірлеріне 
серпін әкелері хақ. 

Есімі аңызға айналған боксшының тәрбиелік мәні зор 
кеңестері талай өренді арқаландырары анық деп білеміз.

«Құтты қонақ келсе қой егіз табады» дейді халық даналығы. 
Әйгілі боксшының Абай еліне сапары ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай «25 жұлдызды күн» іс-шарасы ая-
сында ұйымдастырылған шахматтан мектеп оқушылары 
арасындағы аудандық біріншіліктің байрақ көтеруімен тұспа-
тұс келді. Аудандық білім бөлімінің күнтізбелік жоспарына 
сәйкес өткен турнирді тамашалаған Қанат Ислам тақталы 
ойынның бұл түріне ерекше қызығатынын әрі құрметпен 
қарайтынын тілге тиек етті. 

Додаға келетін болсақ, жалпы командалық есепте 
Абай атындағы мектеп лицейінің шахматшылары І орын-
ды иеленсе, жүлделі ІІ орын Көкбай атындағы орта мек-
теп спортшыларының қанжығасында кетті. Ал, Қарауыл 
гимназиясының тақталы ойын шеберлері ІІІ орын тұғырынан 
көрінді.

Жарыс 9-11 жас және 12-15 жас ерекшелігі аралығындағы 

екі топта өтті. Сонымен қатар, жекелеме сайыстардың 
қорытындысы бойынша Ролланұлы Расул (Абай мектеп-
лицейі), Керейбаева Аяулым (Көкбай орта мектебі), 
Нұрланова Ақжан (Абай мектеп-лицейі), Ассабыр Жеңіс 
(Абай мектеп-лицейі) чемпион атанса, жүлделі екінші 
орынды Серікбеков Бекзат (Абай мектеп-лицейі), Байму-
син Манас (Көкбай орта мектебі), Қарауыл гимназиясының 
оқушылары Кәкімова Алтынай мен Ғылыммедден Еркежан 
иеленді. Ал үшінші орынды Абай атындағы мектеп-лицейдің 
оқушылары Әкімбергенов Ибрагим мен Серікұлы Ерсұлтан 
және гимназиялық шахматшы өрендер Санақбек Мағжан мен 
Дүйсенбекова Айбүбі иеленді.

Жүлдегерлерді аудандық білім бөлімінің кәсіподақ 
төрағасы Мақсат Жарылғапов және аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Марат Түңлікбаев марапаттады.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Чемпионмен жүздесу

Қàíàò Èñëàìíûң
ша айының 23-і жұлдызында алаш атын әлемдік кетпейді Ол бірде: «маған чемпион емес, дені сау спортшы 

«ЧЕМПИОН ФОРМУЛАСЫ» НЕМЕСЕ 
АБАЙЛЫҚ ЖАСТАРҒА КЕҢЕСІ

Қарашаның 29 жұлдызында Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай, «25 жұлдызды күн» 
тағылымдық іс-шарасы аясында Абай ауданының мәдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің баста-
масымен 35 жастан асқан ардагерлер арасында волейболдан 
сайыс өтсе, ересектер арасында тоғызқұмалақтан аудандық 
біріншілік болып өтті. «Шыңғыстау» спорт-кешенінде өткен 
қос бәсекеге спортсүйер қауым мол жиналды.

Әуелі тоғызқұмалақтан өткен додаға тоқталып өтсек, 
қыздар тобынан 13 спортшы, ерлер тобынан 12 спортшы, 
яғни, жарысқа жиыны 25 ойыншы қатысты. Бұл жолғы 
тартысқа Қарауыл гимназиясы, Абай атындағы жалпы білім 
беретін мектеп-лицейі, Кеңгірбай би ауылы,Тоқтамыс ауылы 
және Көкбай ауылының спортшылары да жоғары даярлықпен 
келіпті. 

Таңсәріден басталған ойын бәсекелестер арасында 
қызу өрбіп, ымырт түсе аяқталды. Сонымен, бұл жолғы 
дода қорытындысы бойынша қыздар тобы арасында 

Әкімбергенова Айым чемпион атанып, Назымқызы 
Нұрайым ІІ орын иеленсе, ІІІ орын Кеңесбекова Ақбота 
мен Назымқызы Айзадаға бұйырды. Ал, ұлдар тобында І 
орынды Абилова Шырайлы, жүлделі ІІ орынды Оралқанов 
Бағнұр, ІІІ орынды Уәлибекова Перизат пен Ахметов Дос-
жан қанжығалады. 

Жарыстың бас төрешісі Назым Күзембай тартысты 
өткен сайыс туралы:

-Бұл жолғы аудандық біріншілікке кіл мықты ойын-
шылар қатысты. Өздеріңіз де білерсіздер, Тоғызқұмалақ 
федерациясының, тақталы ойын түрлері федерацияларының 
шешімі бойынша ұлдар тобында қыздарымыз да өнер 
көрсете алады. Ал, ұлдарға қыздар тобында ойнауға рұқсат 
жоқ. Турнир барысында бойжеткендеріміздің ойындары 
кәсіби деңгейде екенін көре алдық. Сайыс бойы үздік өнер 
көрсеткен Қимадиева Алуа мен Болатқазы Гүлімді ерек-

ше атап өткен жөн. Жалпы, бұл жолғы жарысқа жоғары баға 
беремін, - деп пікір білдірді.

Сонымен қатар, спорт модуліндегі волейбол жарысы да 
мейлінше тартысты өтті. Ардагерлер арасындағы бәсекеге 7 
команда қатысты. Атап айтсақ, РЭС, Абай атындағы мектеп-
лицейі, Медеу ауылы, Құндызды, Көкбай ауылы, Өрт сөндіру 
мекемесінің ардагерлері, Қарауыл гимназиясының команда-
лары өзара бақ сынасып, торлы доп шеберлерін анықтады. 

Жарыс қорытындысы бойынша Құндызды ауылының 
ардагерлері жүлделі ІІІ орын тұғырынан көрінсе, Өрт сөндіру 
мекемесінің белсенді ардагерлері финалдық кездесуде Абай 
атындағы жалпы білім беретін мектеп-лицей құрама коман-
дасымен кездесті. Жеңіс білім ордасының ұстаздарының 
қанжығасында кетті. 

Жеңімпаздарды Абай ауданының мәдениет, тілдерді да-
мыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Еркебұлан Сағындықов марапаттады.

 «Абай елі» ақпараты

БIР КҮНДЕ ҚОС БƏСЕКЕ
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Жыл өткен сайын еліміздегі білім беру 
үрдісіндегі реформалар да жаңарып, түрлі 
жаңалықтар орын алуда. Жаңашылдық - 
уақыт талабы. Қазіргі білім саласындағы 
оқытудың жаңа педагогикалық техноло-
гияларды меңгермейінше сауатты, жан - 
жақты білгір маман болу мүмкін емес. Жаңа 
педагогикалық технологияны меңгерту 
мұғалімнің зейін – зерделік, кәсіптік, 
адамгершілік, рухани т.б. көптеген ұстаздық 
қабілеттерінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді, өзін - өзі дамытып, оқу тәрбие 
үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. 
Мұғалім алғаш жаңа педагогикалық тех-
нологияларды оқып үйренеді, екіншіден 
меңгереді, үшіншіден тәжірибеде қолданады, 
төртіншіден оны дамытып нәтижесін 
көрсетеді. Міне, осы бағытта 25 қарашада 
Медеу орта мектебінде «Мәңгілік ел идея-
сын іске асырудағы көшбасшылық қабілетті 
дамыту,  үштілділікті жүзеге асыру және 
бағалаудың маңыздылығы» тақырыбында 
аудандық деңгейдегі семинар өткізілді. Се-
минар мақсаты оқу-тәрбие саласындағы 
жаңашылдықты насихаттау, тәжірибе алмасу 
болатын. Іс-шараға келген қонақтарды  қарсы 
алумен басталып мектептің мәжіліс залында 
мектеп директоры Ербұлан Зекешұлының 
лебізімен жалғасын тапты. Семинардың ашы-
лу салтанатында екі жас ұстаздар Әймішев 
Жанболат  пен Бауыржанов Еркебұланның 
7-сынып оқушысы Қабышева Айзеренің  
орындауындағы  әсем әндер шырқалды. 
Семинар бағдарламасында көрсетілгендей 
«Мәңгілік ел қағидасы-Қазақстан мен 
Астананың Тәуелсіздігі»  атты тақырыпта 3-4 
сыныптағы  тәрбие сағаты Мұхаметқалиева 
Айнұрдың жетекшілігімен ток-шоу түрінде  
өтті. Ток-шоуды оқу озаты Қозыханов Ера-
сыл жүргізді. Шара барысында оқушылар 
тарихшы, әдебиетші, сәулетші болып 
Астананың тарихынан сыр шертіп, өздерінің  
білімдерін жан-жақты түрде ортаға салды. 
Аңдағанымыз оқушылар тәрбие сағатына 
белсенділікпен, қызығушылықпен қатысты. 
Осы жерде Айнұр мұғалімнің еңбегін айта 
кеткен орынды. Мұғалім тек бағыт беріп 
қана отырды, ал оқушылар тәрбие сағатын 
өздері алып шықты. Сондай-ақ, балалардың 
«Мәңгілік ел» символикасы түстес галстук 
пен қыз балалар бантик таққанының өзінде 
қаншама мағына жатыр.  

Ток-шоумен қатар «Үш тұғырлы тіл уақыт 
талабы» тақырыбында танымдық сайыс 
өтті. Сайысты оқушылардың өздері  үш 
тілде жүргізіп отырды. Үштілділік қазіргі 
уақыттағы өзекті мәселенің бірі болып тұр ғой. 
Бұл ерекше байқауды ұйымдастырушылар 
орыс тілі пәнінің мұғалімі Рамазанова Әсем, 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Боранжа-
нова Альмира, қазақ тілі пәнінің мұғалімі 
Омарбекова Ботакөз болды. Сайысқа 8-10 
сынып оқушылары  үш топ болып қатысты. 
Оқушылар полиглот кезеңінде   сәлемдесуді 
бірнеше тілде айтып беріп, әлемдегі атақты 
бес полиглоттар туралы мағлұмат берді. 
Сайыстың бірінші кезеңінде  «Тіл өнерінде»  
оқушыларға әртүрлі жұмбақтар беріліп, 
шешуін оқушылар үш тілде аударып берді. 
Екінші кезең «Қиыннан қиыстыр» кезеңі 
қазақ тілі пәні бойынша өтті.  

Ал үшінші кезең «Знатоки русского язы-
ка» деп аталды. Бұл бөлімде оқушыларға 
бір тақырып беріліп, постер жасап орыс 
тілінде қорғады. 4-кезең «Who is the best?» 
көрсетілген сурет бойынша әр топ өз ойларын  
ағылшын тілінде жеткізе білді. 

Сайыстың соңғы кезеңі «Жорға» деп 
аталды. Команда капитандарына үш тілде 
сұрақтар берілді. Сайысқа төрелік етушілер 

семинарға келген қонақтар болса, Бекбосы-
нов орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Жадыра Құрметжанқызы сайысты 
қорытындылап, топтарға баға берді. Сайыс 
нәтижесінде 1 орын «Ағылшын» тобы, 2 
орынды «Орыс тілі»  тобы, 3 орынды «Қазақ  
тілі» тобы жеңіп алды. Бір бұл емес, іс-шара 
барысында «Көшбасшылық» тақырыбында  
директордың  тәрбие ісі жөніндегі  орынба-
сарларымен  коучинг-семинар өткізілді. Оны 
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры  Аблезқызы Зухра ұйымдастырды. Коу-
чинг танысумен басталды, ынтымақтастық 
атмосферасы құрылып, келген қонақтар 
мен мұғалімдер «Өрмекші торы» арқылы 
бір-біріне ықылас көрсетіп, семинарға 
жүрекжарды лебіздерін білдірді. Сондай-ақ, 
Дейл Карнегидің көшбасшыға қойылатын 
мақсатқа жетудің 10 принципі ұсынылды. 
Джиксо әдісі арқылы «Көшбасшының 
түрлері», «Көшбасшылық функцияла-
ры», «Көшбасшы қандай болу керек?» 
тақырыбында топтық жұмыстар, «Көршіңді 
таны» атты жұптық жұмыстар, «Миға шабу-
ыл, «Сіздің ойыңыз?», «Үш минуттық үзіліс»  
тақырыбында жұмыстар  жасалынды. Сергіту 
сәті ұйымдастырылып ,«Көшбасшылық» 
тақырыбында тест алынса, «жұмыла көтерген 
жүк жеңіл» тақырыбында ойын ойнатылды. 
Рефлекция кезеңінде семинарға қатысушылар 
«Екі жұлдыз, бір тілек» бөлімінде өз ой-
лары мен алғыстарын білдірді. Деңгейлік 
мұғалімдері математика пәнінің мұғалімі 
Сәрсембекова Зәуре мен бастауыш сынып 
мұғалімі Әділбаева Ләйла «Оқу үрдісінде 
оқыту мен оқуды бағалаудың маңыздылығы» 
тақырыбында пән мұғалімдерімен және кел-
ген қонақтармен  коучинг  өткізді. Коучин-
ге қатысушыларды геометриялық фигура-
лар арқылы топтастырып, психологиялық 
мінездеме берді. Топтар «Бәйтерек моделін» 
жасады бейнероликтер көрсетіліп, «Критери-
алды бағалауға» анықтама берілді. Топтарға 
бейнефильм көрсетіліп  «Оқушы іс-әрекетін 
қалай бағалайсыз?» тақырыбында тапсырма 
беріліп,  дәстүрлі бағалаудың кемшіліктері 
мен артықшылықтары бойынша кластер 
жасалынды. Топтар топтық жұмыстарды  
орындап жатқанда өз ниеттерін бағдаршам 
түстері арқылы білдіріп   отырды. Рефлекция 
кезеңінде күн мен бұлтқа стикерлер жапсы-
ру арқылы коучингтің қаншалықты тиімді 
өткенін айқындап бағалады.

Семинардан соң тарих пәнінің мұғалімі 
Үндібаева Күлғайни  мен технология 
пәнінің мұғалімі әрі кітапханашы Құсайнова 
Әсемнің, Дүйсенбеков Мәдениеттің, био-
логия пәнінің мұғалімі Аманқұлова 
Балнұрлардың  ұйымдастырумен  мағыналы 
да тағылымды әдістемелік және атау-
лы даталар «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне-25 жыл», «Полигонның 
жабылғанына-25 жыл», «Желтоқсан 
оқиғасына-30 жыл», «1 желтоқсан-Тұңғыш 
президент күні» тақырыбындағы шаралар 
тізбегі және қолөнер көрмесі өтті. Көрмені 
мектеп оқушылары насихаттады.  

Семинарды  аудандық әдістемелік ка-
бинет жетекшісі Гүлмира Шайкенқызы 
қорытындылап, жаңашыл бастама көтеріп 
отырған Ербұлан Зекешұлы бастаған ұжымға 
шығаршылық табыс тіледі. Қатысушы 
қонақтар да осынау өткен аудандық семинар-
дан алған әсерлерін бөлісіп, риза көңілмен 
тарасты.

Зухра АБЛЕЗҚЫЗЫ,
Медеу орта мектебі

директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

Аудандық семинар

БАСТЫ  ТАЛАП - КӨШБАСШЫЛЫҚ 
1 желтоқсан - Бүкіләлемдік 

СПИД індетіне қарсы 
күрес күні. Осыған орай 
арнайы облыстық білім 
басқармасының  тапсырма-
сына сәйкес  қараша айының 
10-ы мен желтоқсан айының 
10-ы  күндері аралығында 
республика көлемінде аса 
қатерлі вирустық дерт жайын-
да айлық жүретіндігі хабар-
дар етілген болатын. Атал-
мыш қатынас шеңберінде 
мектебімізде айлық жоспар жасалынып, 
түрлі тәрбиелік шаралар өткізілуде. 
Айталық, жүре пайда болған иммундық 
дефицитінің жұғу көздері мен жұғу жолда-
ры, инфекция көздері, Қазақстанда  ЖИТС 
- пен күресу жұмыстары жайында мектеп 
медбикесі Әбіш Жадыраның әр сынып-
тарда жас ерекшеліктеріне лайықталып 
дайындалған дәрістері тыңдалды. Мектеп 
оқушылары слайдтар, бейнероликтерді көре 
отырып толыққанды мәліметтер алды. Мек-
теп кітапханашысы Айтолқын Сағыбаева 
«Ғасыр індеті» атты кітапханада бұрыш 
ұйымдастырса, сынып жетекшілері сынып-
тарына түрлі формадағы сынып сағаттарын 
өткізді. Мектеп психологы Гүлім Рахметова 
сауалнамалар алып, психологиялық тренинг-
тер өткізді.Оқушылар ұйымы осы тақырыпқа 
байланысты қабырға газеттерін де шығарды. 
Мектеп медбикесі Жадыра Әбіш пен дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі Зарина Ризано-
валар бірлесе отырып 8-11 сынып оқушылары 
арасында  «Дені сау ұрпақ - жарқын болашақ 
кепілі» атты спорттық сайыс өткізіп, сала-
уатты өмір салтын насихаттады. Елбасының 
«Қазақстан-2030» стратегиясындағы са-
лауатты өмір салты жайында цитаталары-

нан үзінділер келтірілді. Шараға белсенді 
қатысқан сыныптар топтың жалынды 
ұранын айтып, төсбелгілерін қорғады.
Спорттық шара «Кедергілермен жүру», «Хок-
кей», «Биатлон», «Ойлы болсаң озып көр!», 
«Батпақ дала», «Арқан тартыс» сияқты 
кезеңдерден тұрды.Ұпай басымдылығымен 
11 сынып оқушыларынан құралған «Салау-
ат» тобы жеңіске жетіп, мығым екендіктерін 
дәлелдеді. Сайысты мектептің тәрбие ісінің 
ұйымдастырушысы Нұртас Қарсақбаев 
қорытындылап, қатысушыларға алғысын 
жеткізді. 

Қазақстан азаматтарының денсаулығын 
нығайту, салауатты өмір салтын мұрат 
тұтқан дара тұлғаларды тәрбилеу қазіргі 
таңдағы басты талаптардың бірі. «Халықтың 
денсаулығы – ел дамуының аса маңызды 
тұтқасы, болашағымыздың кепілі» деп Ел-
басы айтқандай мектептегі игілікті, тәлімді, 
тәрбиелік шаралар айлықта жалғасын таба 
бермек!

 Әсел ИБРАГИМҚЫЗЫ,
                    М.Әуезов атындағы орта 

мектебінің мұғалімі
                              Қасқабұлақ ауылы

Респбуликалық айлық аясында

СПИД ІНДЕТІМЕН 
КҮРЕС ШАРАСЫ 

Көкшетаумен амандасу
Көкшетауды жер жұмағы деуші еді,

Көркі болған тірі жанға ертегі.
Абылай бабам атқа қонған Ақ Ордам,

Аңсап келдім бүгін міне мен сені.
Балдай тәтті дәру екен ауасы,

Жанға жайлы мамық екен даласы.
Бүгін міне аңсап келдім мен сені,
Сәкен ақын атамыздың қаласы.

Келдім аңсап Оқжетпесті көрсем деп,
Жұмбақтасқа сырымды айтып берсем деп.

Көкшетауым арда қалам барсыңба,
Аллам өзі қойған қолмен көркемдеп.
Жастайымнан өлең жазған бала едім,
Көкшетаудың алсам деймін бал емін.

Абай менен  Шәкерімді тудырған,
Алып келдім Шыңғыстаудың сәлемін.

Жұмбақтас
Көл ішінен көрінеді жұмбақ тас,

Ғасыр жасап келе жатқан қымбат тас.
Осы тастың құдыреті шығар-ау,

Қонақтардан Бурабайды құрғатпас.
Терең көлдің ортасында тұр дара,
Айналаға көзін тастап сыздана.

Жалғыз өзін су ішінде қалдырып,
Жатқа тастап кеткен сынды ну жаға.

Бір жағынан қыз бейнесі көрінер,
Бір жағынан кететіндей болып ер.

Айна көлдің ортасында Жұмбақтас,
Деп тұрғандай әй,балалар «мені көр»
Көрдік, білдік табиғаттың тылсымын,

Көзін ашып көзді басқан ұйқының.
Көк ұйқыдан мың есе артық емес пе,
Көре білсең табиғаттың мол сырын.

ЖЕР ЖҮМАҒЫН ЖЫРҒА ҚОСТЫ
Көрікті табиғатымен, көне 

тарихтан келе жатқан ұлан ғайыр сырлары-
мен, жер жұмағы атанған қазақтың Көкшетауына 

кімнің барғысы келмеді дейсіз. Осы киелі жер-
ге жақында Қарауыл гимназиясының 10 сынып 
оқушысы «Ақсұңқар» ақындар сыныбының мүшесі 
Еңлік Төлепбекова барып қайтты. Төменде жас 
ақынның осы сапардан алған әсерін өлеңмен 

өрнектеген жыр жолдарын ұсынып отырмыз.
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Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев...Бұл  
есімді  еңбектеген  баладан, еңкейген  қартқа  
дейін  біледі. Елбасымыз  халқымыздың  
жарқын  болашағы  үшін  аянбай  тер  
төгіп, күн демей, түн  демей  еңбек  етіп  
келеді.Соның  арқасында  қазақстандықтар 
«Еркін,  тәуелсіз  мемлекетте  тұрамыз»  
деп  мақтанышпен,  кеудесін  тік  көтеріп  
айта  алады.Ең  бастысы  - болашаққа  үлкен  
сеніммен  қарайды.

Осыдан  жиырма  бес жыл  бұрынғы  
Қазакстан  мен  қазіргі  Қазақстанды  салыс-
тыру өте  қиын.

Тарих  беттерін  парақтап  қарайтын  
болсақ, ата-бабаларымыздың  тәуелсіздік  
жолында  небір  қилы  заманды, зұлмат  жыл-
дарды, «тар жол, тайғақ  кешулерді» басы-
нан  өткеріп, елін,  жерін,  жаудан  қорғап,  
халқының  бостандығы  үшін  жанын  
қиғандығының  куәсі  боламыз.

Кешегі  қазақтың  зиялы  қауымы  са-
налатын,  көзі  ашық,  көкірегі  ояу  «алаш  
арыстары»  елінің  азаттығы  үшін  күресіп,  
жазықсыз  құрбан  болды. Міне,  сондықтан  
да  Тәуелсіздік  біз  үшін  қасиетті  де,  
қастерлі  ұғым.Бәрінен  бұрын,  ол – ата-
бабаларымыздың  сан  ғасырлар  бойы  
аңсаған  арманы.   Өз  басым  тәуелсіздіктен  
кейін  туылған  буынның  өкілі  болсам  да,  
егемендіктің  оңай  жолмен  келмегендігін  
білемін.

Тәуелсіздіктің  арқасында  Қазақстан  
халқы  бейбіт  өмір  сүріп,  мамыражай  тірлік  
кешуде.Ал  егемен  Қазақстанымыз  бүгінде  
төрткүл  дүние  көз  тіккен, әлемнің  алпауыт  
елдері  мойындаған,  көгінде  көк  байрағы  
желбіреп, әнұраны  асқақтаған  тәуелсіз  жас  
мемлекет.

Тәуелсіздік  алғанымызға  небәрі  25 жыл  
болды.Ол  қысқа  мерзім  болғанымен,  
тәуелсіз  еліміз  үшін  жүріп  өткен  жол,  
атқарылған  іс – ғасырға  пара-пар. Аз  
уақыт  ішінде  көптеген  жетістіктерге  қол  
жеткіздік. Еліміз  өркендеп  экономика-
мыз  дамып,  халқымыздың  әлеуметтік  
жағдайы  жақсарып  келеді.«Қазақ»  деген  
ұлттың,  «Қазақстан»  деген  мемлекеттің  
кім  екенін  білмейтін  әлемнің  небір  
мықты  мемлекеттері  қазақ  елімен  сана-
сатын  болды.

Әрине,  бұның  барлығы  Президентіміз  
Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  жүргізіп  
отырған  салиқалы  саясатының  арқасы. 
Жыл сайынғы  ел  Президентінің  халыққа  
жолдаған  Жолдаулары,  қабылдаған  
бағдарламалар,  көп  жылғы  стратегиялық  
жоспарлар  барлығы  да  қарапайым  халықтың  
тұрмысын  жақсартып,  тәуелсіздігімізді  
нығайтуға  арналған. Менің  ойымша, 
бағы  тайған  қазақтың  есесін  қайтарып,  
қабырғалы  ел  етіп,  осыншама  құдіретті  жа-
сап  беріп  отырған  Елбасының  кемеңгерлігі  
туралы  қалай  айтсақ  та  жарасады.

Қазақ  халқы  егемендігін  алып, Елбасы-
мыз  жауапкершілікті  мойынына  жүктеп,  
ел  үмітін  арқалаған  кезде  еліміздің  
болашағы  мен  Президентімізге  сенбей  

күмән  келтірген  адамдар  да  болған  екен. 
Бірақ  елбасымыздың  сарабдал  саясатына  
қолдау  көрсету – халықтың  өз  еншісінде  
деп  ойлаймын.Өз  басым,  Елбасымызға  
күмән  келтірмеймін,  керісінше  ол  кісіге  
үлкен  сенім  артамын.Нұрсұлтан  Әбішұлы  
неге  жетсе  де – моншақтаған  терін  сұқ  
саусағымен  сүртіп,  от  шашқан домна  
пешінің  қызуына  қақталып  жүріп  жетті.
Өзінің  жүрек  отына  сенді.Бейнеттен  бой  
тартпай,  өмірдің  ыстық-суығына  алмас  
қылыштай  суаралап  өсті.    

Бүгінгі  таңда  мен  үшін  ең  маңызды  
жағдай  - елдегі  саяси  тұрақтылық, 
қазақстан  халқының  тыныш,  бейбіт  
өмір  сүруі.Елбасымыздың  «тату  елде  
тыныштық  орнайды, бейбіт  елде  ғана  
береке  болады» - деген  қанатты  сөзі  аса  
көрегенділікпен  айтылған.Өйткені, қазіргі  
уақытта  әлемде  түрлі  лаңкестік  оқиғалар  
орын  алып,  көптеген  елдер  өзара  соғысып,  
елдің  тыныштығы  кетіп,  халқы  босып,  
бейбіт  өмірге  зар  болуда.Сондықтан, мен  
бүгінгі  өміріміз  үшін  Жаратқаныма  шексіз  
алғысымды  айтамын.

Бүкіл  қазақ  халқы  Елбасымыздан  үлгі  
алса  екен деймін. Сондай  текті  де,  дара, 
еңбекқор,  қарапайым  болсақ  қор  бол-
маймыз.Еңбек  еткен  адам  ғана  өзінің  
мақсатына  жете  алады.Өйткені,  біздің  
еңбексүйгіштігіміз – екінші  құнды  жеңісіміз  
болып  табылады. 

Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы: «Мен  
Елбасы  болсамда,  Қазақ  деген  атасын  
ардақтап,  анасын  сыйлаған,  әруағын  
қастерлеп,  Алласына  сиынған  елдің  бір  
перзентімін» - деген  екен.Мен  дәл  осы  
ізгілікті  жадыма  сақтап,  ел  Тәуелсіздігі  мен  
ел  Президентін  бөлек  қарауға  болмайтын  
егіз  ұғым  екенін  түсіндім.

Осындай құдіретті  елдің  болашағы  
жастардың  қолында.Егер  Қазақстан  
Республикасының  әр  азаматы  өзінің 
ана  тіліне  деген  сүйіспеншілігін  оя-
тып,  мемлекеттің  одан  әрі  дамуына  аса 
жауаптылықпен  қарап,  күш-жігерін  салса, 
мемлекетіміздің  болашағы  нұрлана  түсер  
еді.

Біз,  тәуелсіз  Қазақстанның  келешегі  үшін  
тарихи  жауапкершілік арқалайтын  азамат-
тарымыз. Әрқайсымыз  өз  соқпақтарымызды  
салып,  оны  елді  дамуға  бастайтын  даңғылға  
айналдыруға  тиіспіз.

Мен  қазақ  қызы  екеніме, Отаным 
– Тәуелсіз Қазақстан, Президентім- 
Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  
болғанына  өте  қуаныштымын,  және  де  
сол  үшін  Аллаға  сансыз  шүкіршілігімді  
айтамын.Есейген  еліміз,  еңселі  еріміз  
аман  болып,  Қазақстанымыздың  нұры  
тасып,  абыройы  асқақтай  берсін!

Мен  өз  Президентім  мен  Отанымның  
жарқын  болашағына  сенемін!

 
Аружан  ҚАЛЫМБЕКОВА,

 8 сынып  оқушысы

ÌÅÍІҢ  ÏÐÅÇÈÄÅÍÒІÌ
 Жарық  дүниедегі  әр  пенденің  бетке  

ұстар,  үлгі  тұтар  адамы  болады. Біреулер  
өз  ата-анасын  үлгі  тұтса,  енді  біреулер  
ел  қамын  жеген  ерлерді  мақтан  тұтады.
Әрине, ата-ана  бала  үшін  басты  тұлға  
ғой. Ал  қазақ  елі  үшін  үлгі  болар  басты  
тұлға  – Елбасы  деп  білемін. 

Қазақ  халқы  өз  жүрегінің  қалауымен  
Тәуелсіз  Қазақстанның  Тұңғыш  Президенті  
етіп  сайлаған  Елбасының  ақылының  
тереңдігіне,  білімінің  кеңдігіне,  өресінің  
биіктігіне,  алдын  ала  болжайтын  
көрегендігіне,  шешендігіне  кәміл сенді. 
«Атаның  баласы  болма,  адамның  бала-
сы  бол»  деген  дана   Абайдың  ұлағатты  
сөздерін  берік  ұстаған  Елбасы  қарапайым  
қазақ  отбасында  тәрбиеленіп,  ата  өсиетін,  
ана  ғибратынан  нәр  алған  басты  тұлға  
ел  сенімін  ақтады. Бүгін  де  Тұңғыш  
Президентіміздің  ғажайып  парасаты  
мен  пайымы,  ұлтжандылығы  жас  ұрпақ,  
біздерге,  үлгі-өнеге.

Қазақтың  қас  батыры  Қаракерей  
Қабанбай  батырдың  «Басшы  біреу  болу 
керек,  басқасы  басшыға  тіреу  болу  ке-
рек» деген  дана  сөзін  ту  еткен  парасат-
ты  халқымыз  Елін  сүйген  Елбасының  
жүргізіп  отырған  саясатына  қолдау  жасап,  
оған  тіреу  болып  отыр.Бұған  дәлел  ретінде  
былтырғы  Президент  сайлауын  айтуымызға  
болады.  «Дауы  таусылмайтын  елдің  жауы  
да  таусылмайды»  демекші, ол  жанталас  пен  
жағаластың  заманында  жарға  жыққысы  
келетіндермен  арпалысып  жүріп,  Қазақ  де-
ген  халықты  үйренетін  ұлттан,  үйрететін  
ұлтқа  айналдырды.

Қазақ – жатты  жақындай  көріп,  алысты  
бөтенсінбейтін  бауырмал  халық. Елбасы  
Қазақстанда  тұратын  130-дан  астам  ұлт  
өкілдерінің   басын  қосатын  алқалы  ұйым 
«Қазақстан  Ассамблеясын»  құрды.Тәуелсіз  
Отанымыздың  көк  жүзімен  астасқан  көк  
байрағы,  мемлекеттік  мәртебе  алған  
ардақты  ана  тілі, тұңғыш   төл  теңгеміздің  
шығуы,  Семей  атом  полигонының  жабы-
луы,  ел  ордасы  Астананың  бой  көтеруі 
т.б. сол  сияқты  тындырымды   істер-
тікелей  Елбасының  араласуымен  болған  ел  
тарихындағы  маңызы  зор  тарихи  оқиғалар.

М. Әуезов  XX ғасырда  «Абай  жолы»  
эпопеясы  арқылы  әлемге  қазақ  деген  
ұлтты  танытқан  жазушы  болса,  Н.Ә. На-
зарбаев  XXI  ғасырда  сарабдал  саяса-
ты  арқылы  Тәуелсіз,  бейбіт,  дамыған,  
өркениетті  Қазақстанды  әлемге  танытқан  
ұлы  тұлға  деп  білемін.Теледидардан  әр  
елдің  Президенттерімен  қатарласа  жүріп,  
саяси  мәселелерді  шешетін  Елбасымызды  
көргенде  жүрегім  толқып  кетеді.Қарапайым  
қазақ  ұлының   ұлы  державалар  басшыла-

рымен  иық  тіресе  мемлекеттік  мәселелерді  
шешуі,  тіпті  кейбіріне  көшбасшы  бо-
луы  мені  мақтанышқа  бөлейді.Шет  мем-
лекеттерде  Қазақстан  десең,  бірінші,  
Н.Назарбаевты, екінші,  Астананы  айтады. 
Елбасы  жүргізген  әділ  саясатымен  танымал  
болса, Астана – әсемдігімен  таңқалдырған  
қазақтың  бас  қаласы. Құдай  қаласа,  2017 
жылы  «ЭКСПО  көрмесі» арқылы  Астана-
ны,  қазақ  халқының  мәдениетін  әлемге  
одан  да  жақынырақ  таныстыратын  бола-
мыз.

Тұңғыш  Президенттің  халқы  үшін  
жасаған  игі  істерін  айтып  тауысу  мүмкін   
емес. Оның  белгілеген  «Қазақстан  -2030» 
бағдарламасы  және  жыл  сайынғы  қазақстан  
халқына  Жолдаулары  біздің  адастыр-
майтын  айқын  бағдаршамымыз  іспетті. 
«Қазақстанның  болашағы  жастардың  
қолында» - деп  бізге  үлкен  сенім  білдірді.
Әсіресе,  елдің  болашағы  жастар  үшін  
жасаған  істері  мол. Жас  ұрпақтың  дұрыс  
өсіп-өнуі  үшін  бала-бақшалар,  мектептер,  
спорттық  кешендер т.б. көптеп  салынып,  
халық  игілігіне  жұмсалуда.

Мен – Тұңғыш  Президентке  бата  берген  
ақылгөй, абыз  ақын  Шәкірдің  елінен,  Елба-
сы  тәу  еткен  Абай, Мұхтар,  Шәкәрімдей  да-
налар  туған  ұлылар  мекенінің  ұрпағымын. 
Дуалы  ауыздан  шыққан  қасиетті  батаның  
Елбасы  үшін  маңызы  зор  болды.Мен  де  
өзімнің  жүрегімнен  шыққан  шынайы  
тілегімді  Тұңғыш  Президентіме  жеткізсем  
деймін.

Қазақстан  өзінің  «Нұрлы  Жолын»  таңдап  
алды.Ол  жол – «Мәңгілік  Елге» бастар  жол. 
«Мәңгілік  Ел»  болу  үшін  береке  - бірлікте  
болуымыз  керек. Бірлігі  мен  ынтымағы  
жарасқан  елде  алға  қойған  мақсаттар  
сөзсіз  орындалады. Біз, жас  ұрпақ, Прези-
дентке  сенеміз.

Әлемнің  әміршісі – еңбек,  ал  еңбек  
бәрін  жеңбек, - дегендей  ел  үшін  жасаған  
еңбегіңіз  еселі  болсын, әрқашан  жеңіске  
жете  беріңіз!Даналардың  аруағына  бас иген  
Ұлт  Көшбасшысын  ұлылардың  аруағы  
әрдайым  қолдай  берсін! Сіздің  есіміңізбен  
тікелей байланысты  күн –Тәуелсіздік  күнінің  
жиырма  беске  толған  туған  күні  құтты  
болсын!

Тұлғасыз  туа  қалған  ел  бағына,
Қалқан  боп  қатты  соққан  жел  жағына.
Арқалап  алты  Алаштың  ауыр  жүгін,
Жеткіздің  қазағыңды  арманына  -деп  

Несіпбек  Айтұлы  жырлағандай  жанын-
дай  жақсы  көретін  халқыңызды  асқақ  
армандарға  жетелей  беріңіз!

Аяжан Ержанқызы ЖҰМАҒАДІЛОВА,
         9 сынып  оқушысы

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТIМЕ  
МЕНIҢ ТIЛЕГIМ

Қарашаның 29-ы күні Абай елі 
қоғамдық-саяси шаралармен аса мәнді 
өрбіді. Ауданымыздағы өтіп жатқан «25 
жұлдызды күн» аясында еліміздің Тұңғыш 
Президенті күніне орай М.Әуезов атындағы 
орталықтандырылған кітапхана ұжымының 
ұйымдастыруымен Абай ауданындағы 
мемлекеттік қызмет саласында еңбек етіп 
жүрген бір топ жастармен жүздесу өтіп, жас 
интелегенция өкілдермен ашық пікір алмасу 
өрбіді. 

Отаншыл жастар Абай елінде де жетерлік. 
Қазақстандық патриотизмді биік ұстап, білім 
мен салауатты өмір салтын қанат тұтқан жас-
тар осы сөзіміздің жарқын айғағы. 

Шара кіріспесінде жүздесу кешінің мо-
дераторы, кітапханашы Серікгүл Оразова 
Елбасыға арналған «Әлемдік деңгейдегі 
тұлға» тақырыбындағы кітап көрмесімен 
таныстырды. Айта кеткен жөн, жерлесіміз, 
белгілі қаламгер, дінтанушы Бейбіт 
Сапаралының «Президенттің балалық 
шағы» кітабы осы дөңгелек үстел аясын-
да талқыланды.  Сонымен қатар, «Менің 
Президентім» тақырыбындағы кездесу ба-
рысында Қарауыл гимназиясының 8 «а» 
сыныбының оқушылары әдеби-монтаж 
ұсынды. 

Жиналған қауым арасынан 
ауылшаруашылық бөлімінің бас маманы 
Өмірбек Бекбаев сөз алып, тақырып аясында 

пікір білдіріп өтті.
-Расында, бүгінгі ел Тәуелсіздігінің 

жарқын жылдары жастарға қанат бітірді. Ай-
тар болсақ, «Дипломмен ауылға», «Болашақ» 
бағдарламалары арқылы еліміздің кез-келген 
жігерлі жасы өзі қалаған бағыт бойынша 
білім кенін игере алатын болды. Кәсіпкерлік 
саласының да қарқыны артып, жеке кәсіп 
ашуға ниетті замандастарымызға мол 
мүмкіндіктер туындап отыр. Ел ертеңінің осы 
жастар үшін жасалып жатқанына қуанамын, - 
деп өз тұжырымын жеткізіп өтті. 

Кездесу кеші мейлінше тартымды өтті. 
Мәселен, қатысушылар арасында «Төртінші 
артық» аталатын интеллектуалды ойын ойна-
лып, жастар қатары арнайы әзірлеген флеш-
моб ұйымдастырды. 

Тағылымдық сипаты мол дөңгелек 
үстел жиынын тіпті, жастардың жігерін  
жалындатқан іргелі форумға пара-пар өтті 
десек қателеспеспіз. Себебі, бұл бас қосу рес-
ми тұрғыдан емес, емін-еркін ахуалда өрбіді. 
Жалпы, танымдық мәні зор осынау кеш ауыл 
жастарының көңілінен шықты. 

Мұнымен қатар, мазмұнды өрбіген іс-
шара барысында Елбасының өмірі мен еңбек 
жолы туралы бейнероликтер көрсетіліп, 
«Қаламқас» халық ән-би ансамблінің белді 
мүшесі Қонысбек Байдашев әннен шашу 
шашты.

«Абай елі» ақпараты

   ОТАНШЫЛ ЖАСТАР
           ОРТАСЫНДА 

Қарашаның 29-ы күні Семей қалалық 
тарихи-өлкетану мұражайының Абай 
аудандық филиалының ұйымдастыруымен 
Қарауыл ауылындағы мұражайда Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне 
орай тақырыптық көрме мен тағылымды 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

Бүгінгі таңда Елбасы жайлы, оның ел 
Тәуелсіздігін тұғырлы етудегі әлемдік сая-
сат сахнасындағы биік беделі жайлы кеңінен 
айтылып жүрген ой-пікір, толғамдар аз емес. 
Оған көп ретте БАҚ арқылы куәміз. Де-
сек те, мұражайда өткізілген бұл шараның 
тағылымдық мәні өзгеше болды. Шара ба-
рысында осынау ақпаратты шынайы түрінде 
өскелең ұрпаққа, жас буынға түсіндіру 
мақсат етілді. Абай еліне үш мәрте ресми 
іс-сапармен келген Елбасының өңірімізді 
түлетіп, өркендеуіне қосқан үлесі зор екендігін 
насихаттау басты міндет. Халық ақыны, абыз 
Шәкір Әбеновтің, қарт майдангер, батагөй 
ақсақалымыз Жағыпар Жүнісжанұлының 
берген батасы ер көсегесін көгертіп, ел 
мерейін арттырғаны баршаға мәлім. Көрме 
негізі Елбасының сол іс-сапарларында бейне-
ленген фотосуреттерінен құралды. 

Аталмыш тақырыптық 
көрмені тамашалауға келген-
дер қатары да мол болды. Атап 
айтсақ, ШҚО мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының 
Абай ауданының мемлекеттік 
мұрағаты мекемесінің басшы-
сы, ҚР Жазушылар Одағының 
мүшесі Совет Махметов,  Абай 
ауданының мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысының 
орынбасары Елдар Оразалы, 
аудандық апталық басылым 
«Абай елі» газетінің бас редак-
торы Нұржан Байтөс, аудандық 

мәдениет үйі директорының орынбасары 
Жанұзақов Шалқар, аудандық білім бөлімінің 
әдіскері Толқын Сәлменова, «Нұр Отан» 
партиясы Абай аудандық филиалының ма-
маны Назерке Аманғалиқызы және Қарауыл 
гимназиясының ұстазы Исайн Мейрамгүл 
мен осы мектептің оқушылары келді. 

Кешті мұражай филиалының меңгерушісі 
Малгаждар Жағыпарұлы алғысөзбен ашып, 
жүргізіп отырды. Жиналған қауым дөңгелек 
үстел басында Елбасы қабылдаған батыл 
шешімдер, ядролық қарусыз Қазақстанның 
бүгінгі таңдағы жарқын күндері, әлем на-
зарын түрген «Назарбаев моделі» туралы 
мағыналы әңгіме өрбітті. 

Аталмыш шараның тағылымдық, 
танымдық мән-маңызы құнды дерек, 
тұшымды әңгімелермен жоғары болғаны 
анық.

                              Бауыржан АСҚАР,
Семей қалалық тарихи-өлкетану 

мұражайының Абай аудандық 
филиалының Қарауыл ауылындағы 

мұражай маманы

ЕЛБАСЫНА АРНАЛҒАН ЕРЕКШЕ КӨРМЕ

Мерейлі мереке мезетінде
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Желтоқсанның бірінші жұлдызы – еліміз 
үшін елеулі мереке – Қазақстанның тұңғыш 
Президенті күні. Мемлекет басшысының 
қазақ елінің іргесін бекемдеудегі ерен 
еңбегін бағамдайтын, егемендіктің осынау 
жолындағы қайраткерлігін салмақтайтын 
күн. Президентіміз биік мінбелерден 
сөйлеген сөздерінде қалың елі қазағына 
тебірене тұрып – «Мен үшін елімді дамыған 
елдердің сапына тұрғызып, санатына 
қосудан үлкен мақсат жоқ» десе, енді бірде: 
«Қазақтың өзінің ұлттық қасиеттеріне 
қайта қалыптасуына қамқорлық жасау 
Президенттік те, перзенттік парызым» деген 
болатын. Елбасының бастауымен Қазақстан 
әлемге танылды. Ұлт Көшбасшысының өмір 
жолынан үлгі ала отырып, жас ұрпақты 
Отанын, халқын сүюге, ержүректілікке, 
азаматтыққа, патриоттылыққа тәрбиелеу, 
Ұлылылар жұртының рухани қазынасын 
ортайтпау біздің де басты парызымыз. 
Бұл ретте аудандық М.Әуезов атындағы 
орталықтандырылған кітапханалар жүйесі 
заманның ағымына ілесе отырып, көп салалы 
толыққанды ақпараттармен оқырмандарды 
қамтамасыз етіп отыр. Бүгінде Абай ауданы 
халқын кітаппен қамтуда 10 кітапхана жұмыс 
атқарады. Бір аудандық, 
9 ауылдық кітапханалар 
бар. Кітап қоры – 143 384 
дана. Оның ішінде саяси -  
қоғамдық  әдебиеттер – 39 000 
дана. Осы орайда, оқырман 
арасында түрлі тақырыпта 
шаралар ұйымдастыру ісі 
кеңінен жолға қойылған. 
Мәселен, Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай «Елба-
сы - Кемеңгер  көшбасшы» 
тақырыбында  дөңгелек 
үстел өткізілді. Барлық 
ауылдық кітапханаларда 
«Тәуелсіздіктің нұрлы 
таңы», «Тәуелсіздік тұғыры» 
атты кітап көрмелері 
ұйымдастырылып, Архат, Қасқабұлақ 
ауылдық кітапханаларында «Тәуелсіздік 
және ұлттық рух» тақырыбында саяси сабақ 
өткізілді.  «Абай мұражайы – руханият ор-
дасы» атты библиографиялық шолу Саржал, 
Тоқтамыс, Медеу кітапханаларында өтті.

Орталық кітапханада «Нұр 
шашқан Тәуелсіздік алауы» бұрышы 
ұйымдастырылған  болатын. Кітап қорын-
дағы «Тарих ғылымдары» сөресінде 
Елбасының еңбектері жеке бөлімдермен 
тұрады.Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
М.Әуезов атындағы орталық кітапханада 
жерлесіміз, мемлекет және қоғам қайраткері, 
саясаткер, дипламат ғалым Т.А.Мансұров 
мырза 7000 кітап сыйға тартты. Бұл сыйлық 
өте құнды кітаптардан тұрады. Ішінде ғалым 
өзі жазған Қазақстан-Ресей мемлекеттері 
арасындағы қарым-қатынастары туралы 
монографиялар, Елбасымызға арналған 
Москвадан «Молодая гвардия» баспасы-
нан 2015 жылы «ЖЗЛ» сериясымен шыққан 
«Нұрсұлтан Назарбаев» атты еңбек өте көп 
данамен келіп кітап қорымыз толықты. Осы 
ретте «Сыйлық» атты презентация өтті.

Аталмыш іс-шараға мұрындық болып 
арнайы Астанадан Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университетінің бір топ 
ғалымдары мен өнерпаздары келіп, ректор 
Е.Сыдықов, академик Ғ.Есім, профессор 
Н.Қалиев және басқада зиялы азаматтар 

келді. Е. Бәтташұлы 400-ге жуық кітаптар 
тарту етті. Сондай-ақ кітапханамызға педа-
гогика ғылымдарының докторы Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ кафедрасының доценті 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткер, ҚР Ұлттық 
Академиялық кітапханасының бас директо-
ры Үмітхан Мұңалбаева ханым «Абайдың 
сөз өрнегі» атты бас кітапхана шығарған 
құнды дүниені тарту етті.

Ал, Архат ауылдық кітапханасында 
Президент күніне байланысты мектеп 
оқушыларымен «Ел ертеңін ойлаған Елбасы»  
атты танымдық-тағылымдық кеш өткізілді. 
Оқушылар Елбасына арнаған өлеңдерін 
оқыды. 

Сонымен қатар, «Тұғыры биік Тәуелсіздік» 
атты сайыс ұйымдастырылды. Сайысқа 
оқушылар екі топқа бөлініп қатысты. Үш 
бөлімнен тұратын сайыстың «Сен білесің 
бе?» атты І бөлімінде оқушылар сұрақтарға 
жауап беріп жарысса, «Тәуелсіздікке тар-
ту» атты ІІ бөлімде оқушылар екі шумақтан 
тұратын өлеңдерін оқыды. «Нұрсұлтан ата 
мақтанышымыз» бөлімінде оқушылар өз 
арман, ойларын қағаз бетіне сурет арқылы 
бейнеледі. Сайыс қорытындысы бойынша 
топтар мен белсенділікпен қатысқан жекеле-

ме оқушылар марапатталды.         
Бір бұл емес,  Қасқабұлақ ауылдық 

кітапханасында  Елбасы    Н.Ә.Назар-
баевтың  елдігіміздің ертеңіне  ерекше бағдар 
беретін «Ұлт жоспары қазақстандықтарды 
арманға  бастайтын  жол» атты мақаласына 
орай хабарлама сағаты өтті.   

Қазақ елінің Тәуелсіздік алғанына, өз 
алдымызға отау көтеріп, әлемге танылып 
жатқанымызға 25 жылдың жүзі болды. 
Осы жылдың ішінде Қазақстан халқын бір 
атаның баласындай бір шаңырақ астында ба-
уырластырып, олардың әрқайсысына туған 
тілін, дінін, мәдениетінің гүлденуі мен ұлт 
ретінде ұйыса дамуына мүмкіндік жасап, со-
ларды қанаттандырып отырған Елбасының 
еңбегі ерен. Президенттің еңбегі – зор тари-
хи мәні бар еңбек. Мемлекет басшысы тек 
Қазақстан халқының ынтымақтастығын 
жарастырып отырған жоқ, ол бүкіләлемдік 
тыныштыққа, дүниедегі халықтар мен мем-
лекеттер арасындағы келісімге, дүниежүзілік 
мәдениетті, бейбітшілікті арттыруға қосып 
отырған үлесі одан да зор. Жас ұрпақ 
арасында Елбасының осы күнге дейінгі 
жетістіктерін кеңінен насихаттау - кітапхана 
қызметкерлерінің негізгі мақсаты бола бер-
мек.

                                       Әсия БІТІБАЕВА,
М.Әуезов атындағы орталық 

кітапхана әдіскері 

Кітапхана қызметі                                      
ЛБАСЫ МЕН 
ГЕМЕНДІК 
РЕН ҰҒЫМДАР

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
«25 жұлдызды күн» аясында Көкбай ауы-
лында да күн сайын көлемді іс-шаралар 
қатары толығу үстінде. Қараша айының 28-і 
күні ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай 
және Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне байланысты «Балауса ясли-
бақшасы» КМҚК-ның ұйымдастыруымен 
«Спорт денсаулық кепілі» атты спорттық 
шара өткізілді. Жарысқа аталмыш бақша 
ұжымы белсенді қатысып, батылдықтарын 
сынасты. «Бәйтерек» және «Жұлдыз» 
тобы болып екіге бөлінген сайыскерлер ал-
дында сөз алған балабақша меңгерушісі 
Балнұр Несіпханқызы Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдық мерекесімен құттықтап, сайысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Сайыс ба-
сталмас бұрын ұжым мүшелері «Қара 

жорға» биінің 
әуенімен әр 
түрлі жаттығу 
түрлерін жа-
сап, бойларын 
қ ы з д ы р ы п 
алды. Тар-
тысты сайыс 
7 кезеңнен 
құралған еді. 
А л д ы м е н 
бір- бірлерін 
таныстырған 
т о п т а р , 
қаппен секіру, 
қ а с ы қ п е н 

су тасу, теннис таяқшасына допты қойып 
жүгіру, доппен секіру, допты аяққа қысып 
жүгіру, арқан тартысу сынды кезеңдерден  
сынға түсті.

Екі топ мүшелері де сайысқа тыңғылықты 
дайындықпен келгенін көрсетті. Әр топ өз 
формасымен ерекшеленіп тұрды. Әрбір са-
йыс тараулары  ерекше, қызықты өтті. Сайыс 
соңында сөз алған Көкбай ауылдық округінің 
бас маманы, әділ-қазы мүшесі Г.Ақшолақ 
балабақша ұжымының өте ұйымшыл екенін, 
кез-келген қоғамдық жұмыстан сырт қалмай 
белсене араласатынын тілге тиек етіп, зор 
алғысын жеткізді.Әділ-қазылардың шешімі 
бойынша «Бәйтерек» тобы І орынды иеленді. 

Көкбай ауылы

ТӘРБИЕШІЛЕР СПОРТТЫҚ 
САЙЫСТАН СЫНҒА ТҮСТІ

22 қараша күні Көкбай ауылында 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күні мерекесіне орай «Ұлы дала елі – 
Тәуелсіздіктің 25 негізі» тақырыбы ая-
сында жоспарлы түрдегі ауыл мекеме 
ұжымдар арасындағы аралас волейболдан  
жарыс өтті.

Жарысқа Көкбай әкімшілігі, Көкбай орта 
мектебі, мәдениет үйі, дәрігерлік амбулато-
рия, «Балауса» ясли-бақшасы, ауыл жастары  
командалары жиыны 6 команда қатысты. 
Жарыстың ашылу салтанатында Көкбай орта 
мектебінің директоры Жаукенов Жарқын  
құттықтау сөз сөйлеп,  қатысушыларға 
сәттілік тіледі.  

Спорт денсаулыққа пайдалы болса бір 
жағынан жастарды еліктіру және уақыттарын 
бос өткізбеу, түрлі қылмыстық әрекеттерге 
бармау үшін және болашақтары жарқын болу 
мақсатында ұйымдастырылып отыр.  Спорт 
сүйер жанкүйерлер командаларға демеу 
беріп, оларды қолдап отырды. Кейбір ойын-
шылар жан алып, жан берісіп командаларын 
алға сүйреді. Әр командада сондай ойыншы-

лар болары анық қой. Ондай ойыншыларсыз 
жарыстың мәні кірмесі анық. Осыдан кейін 
сайыс қалай қызықты әрі көңілді өтпейді? 
Осындай жанашыр ағалары барда жастардың 
болашағы жарқын. 

Волейбол жарысында Көкбай орта 
мектебінің дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімдері Б.Әділханов пен Ғ.Әлиасқаров 
төрелік етіп, жеңімпаздарды анықтады. Жа-
рыс барысында үздік ойын көрсеткен 3 коман-
да алға суырылып шықты. ІІІ орынды ауыл 
жастарынан құрылған  «Жастар» еншілесе, 
ІІ орынға Көкбай әкімшілігінің «Көкбай» 
командасы ие болды. Ал ылғи шебер ойын-
шылардан құралған Көкбай орта мектебінің 
командасы І орынды қанжығасына байлады. 
Жеңімпаз топтар арнайы алғыс хаттармен 
марапатталды. Әсіресе, Баймурзин Айқын, 
Абзалұлы Диас, Тахан Нұрбек, Ережеп Берік, 
Шәкебай Гүлнұр, Рақымбаев Рүстемдер 
шебер ойын үлгісін көрсетіп, «Үздік ойын-
шы», «Үздік қорғаушы», «Шебер ойыншы» 
атақтарын жеңіп алды. 

Көкбай ауылы 

ВОЛЕЙБОЛ ЖАРЫСЫ ӨТТІ

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай 25 жұлдызды күн атты 
арнайы іс-шаралар науқаны Кеңгірбай би ауылында да қызу бастау алып кетті. Күнделікті 
жалғасын тапқан шаралар легі түрлі спорттық шаралар мен патриоттық басқосуға ұласуда. 
Осыған орай қараша айының 24-і күні Абай колледжінің ұйымдастыруымен колледж 
студенттерінің арасында дойбыдан тартысты жарыстың куәсі болдық. Спорттық сайыстар 
ішінде тапқырлық пен ойдың күшіне жүгінетін осы бір жарыс түріне ниет білдірген жастар легі 
аз болмады. Атап айтсақ, жарысқа кәсіптік білім беретін колледждің I және II курс студенттері 
қатысты. Ойын өте қызықты өтті. 

Жарысқа қатысқан студенттер арасынан I орынды Карипов Мақсат жеңіп алса, II орын-
ды Шалқар Баубек, III орынды Аркашов Жасұлан иеленді. Ел Тәуелсіздігіне орайластырыла 
өткізіліп жатқан спорттық шараны қорытындылаған Абай колледжі директоры М.Махтаев 
жеңімпаздарға арнайы алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс етті.

Кеңгірбай би ауылдық 
округі әкімшілігі аппараты

БИ АТА ЖАСТАРЫ 
ДОЙБЫДАН ҚАРЫМТА БАЙҚАСТЫ

25  ЖЫЛҒА  
ЖҰЛДЫЗДЫ КҮН
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ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
Қарауыл  ауылының   тұрғыны  

болған, тыл  және  еңбек  ардагері,  
ардақты  әке,  асыл  жар, неме-
ре  шөберелерінің  сүйікті  атасы  
Ағыбаев  Абузар  Сүйеуғалиұлының  
дүниеден  озғанына  1 жылдың  жүзі  
болды.Отбасымыздың  тірегі  болған  
ардақты  әкемізді  сағына  еске  ала-
мыз.Көзден  кетсе  де, көңілден  кеткен 
жоқ.

Тұр ғой  сайрап  кешегі  құлақта  үн,
Өзіңді  аңсап  басады  жанымды  мұң.
Еске  аламыз  егіле  етек  толып,
Бекершілік болса да  бәрі  мұның

Бақилық  жазулы  екен  пешенеңе,
Зияның  тимеген  жан  еш  кісіге.
Орының болсын  Жәннаттың  бағы  ішінде!
Араша  жоқ,  Алланың  ақ  ісіне!
Сағынып  еске  алушылар: жары, балалары, немерелері,  

шөберелері
Марқұм  әкеміз Ағыбаев Абузар  Сүйеуғалиұлының    

рухына  бағышталған  1 жылдық  асы  желтоқсан айының 
10-ы   күні  «Атамекен»  тойханасында  сағат  13.00-де  ер-
лер  мен  әйелдерге  бірге  беріледі.Асқа  барлық  ағайын-
туыс, құда-жекжат,  ауылдастарды  және  көршілерді 
шақырамыз.

 САТЫЛАДЫ
2  бөлмелі  пәтер сатылады. О.Құтжанов  көшесі  №5 пәтер.

Бағасы: 1600  000тенге
Байланыс  телефоны: Самат 8 778 634 34 84

ЖОҒАЛДЫ
Бауыржанұлы  Марғұланның  атына  18.06.07 жылы  

берілген  ОБ№0105927 нөмірлі  аттестаты  жоғалғандықтан  
жарамсыз  деп  саналсын.

                                           ************
Тілеухан  Батырхан  Айдынұлының  атына  15.06.12  

жылы  берілген  №0679976  нөмірлі  негізгі  мектеп  бітіру  
куәлігі  жоғалғандықтан  жарамсыз  деп  саналсын

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
саясаты туралы Архат ауылдық округі  
әкімшілігінде  қараша айының 16-сы күні 
дөңгелек  үстел  өткізілді.  Дөңгелек  үстелді  
ауыл  әкімі А.Өміртаев ашып, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі басым 
бағыттарын түсіндіріп өтті. Оның міндеттері 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының 
мақсаттарына жетуге бағытталған  және  
«Нұр  Отан»  партиясының  2015-2025  
жылдарға  арналған  сыбайлас жемқорлыққа  
қарсы  іс – қимыл  бағдарламасының  
ережелерімен  таныстырды.

Мектеп директоры Б.Тілеубай өз 
сөзінде мектепте сыбайлас жемқорлықпен 
қылмыстың алдын алу шаралары ұдайы 
жүргізіліп отыратындығын, оқушылар ара-
сында қоғамдық тәртіп бұзушылықтың 
болмағандығын, әр түрлі мектепішілік 

пәндік сайыстар, спорттық жарыстар жүйелі  
өткізіліп тұратындығын  айтып  өтті.

Ауыл әкімі аппаратының маманы 
С.Мұсағали: - Халыққа қызмет көрсетудің 
сапасын арттыруда, алға қойған міндеттерді 
іске асыруда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күреспен  барлық  мекемелерді  бірлесіп  
жұмыс істеуге шақырамыз, деді өз сөзінде.
Жалпы  алғанда   сыбайлас  жемқорлық   
әлеуметтік - экономикалық  даму  үрдісін,  
нарықтық  экономиканы  құруды,  инвес-
тиция тартуды тежейтін дерт. Сондықтан   
сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан халқының азаматтық борышы деп  
білу керек.

Жанат ӘДІЛХАНОВ,
Архат ауылдық округінің әкімі 

аппаратының бас маманы

ЖИЫН АРҚАУЫ - ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖАЙЫ

Жуырда Архат ауылдық округі 
әкімшілігінде учаскелік полиция қызметкері, 
полиция аға лейтенанты Д.Қасенбаевтың 
және әкімшілік қызметкерлер  мен шаруа 
қожалықтары   жетекшілерінің қатысуымен 
«Адам саудасы» жөнінде дөңгелек үстел  
өткізілді.

Алғашқы болып сөз алған учаскелік инс-
пектор Д.Қасенбаев ғаламдық ауқымдағы   
проблема – адам құқығын бұзудың елеулі 
түрі болып табылатынын және ұлттың   ше-
караны  танымайтын адам саудасына ерекше  
көңіл  бөлді.

Қазақстанда адам саудасымен күрес үшін 
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін   
заңнамалық  база құрылғаны атап өтілді.

Ауыл әкімі А.Өміртаев: - Адам саудасы 
құлдықтың қазіргі заманғы нысандарына   
қарсы  іс-қимылмен тікелей байланысты.  
Әрине, бізде  ондай құлдықта ұстап, тегін 
еңбек  күшін пайдалану деген жоқ. Деген-

мен шаруа қожалықтарының жетекшілерінің 
есіне   жалдамалы жұмыс күші  ретінде  
бейсауат жүрген адамдарды жұмысқа тарт-
саңыздар, екі  жақты келісімшарт жасап, 
учаскелік инспекторға тіркетіңіздер. Бейса-
уат жүрген   адамдарға  ешқандай  сенім жоқ.

«Сертек» шаруа қожалығының жетекшісі 
С.Серікбаев өз сөзінде бейсауат адамдарды 
беталды ұстамайтындарын тек келісімшартқа 
отырып, келіскен еңбек ақысын  беретіндігін 
жеткізді.

Осындай ойларымен ортақтасқан 
«Амангелді» шаруа қожалығының 
жетекшісі Н.Ғабдуллин, «Мұқтар»  шаруа  
қожалығының  жетекшісі  А.Азимжанов,  
«Тоқа»  шаруа  қожалығының  жетекшісі  
С.Мекешов өз пікірлерін  білдірді.

Дөңгелек үстелді қорытындылай келе ауыл 
әкімі А.Өміртаев барлық қатысушыларға  
алғысын  айтты. 

 «АДАМ  САУДАСЫ»

 САЛМАҚТЫ МӘСЕЛЕ

Аудан бойынша  Мүйізді ірі қара 
малдарының арасынан Сарып (бруцеллез) 
ауруының өршіп тұруына байланысты, 
Сіздерден иеліктеріңіздегі жеке меншік 
мүйізді ірі қара малдарыңызды Сарып (бру-
целлез) ауруының алдын алу мақсатында  
«РВ-51»  вакцинасымен екпе жасатуларыңыз 
сұралады.

Вакцинаны қолданғаннан кейін ауру 
қоздырғышын тасымалдаушы малдар іш 
тастауы мүмкін. Вакцинамен егілген сау 
малдарға, ауру малдар қосылған жағдайда 
сарып ауруы жұқпайды. «RB-51» вакцинасы 
мүйізді ірі қара малдарына 4 айлық жасы-
нан бастап қолданылады. Вакцинаны мойын 
немесе жауырын тұсының тері астына 2 мл 
көлемінде егіледі. Вакцина дайындалғаннан 

кейін 3 сағаттың ішінде қолданылуы керек. 
Ескерту: Вакцина жеке меншік 

ветеринариялық аптекалардан сатып 
алынатындығынан ауылдық округ бойынша 
мал басына қажет вакцина алу үшін сіздерден 
ШЖҚ «Абай ауданының ветеринариялық 
қызметі» КМК мекемесіне келіп, сұраныс 
берулеріңіз сұралады. Екпе жұмыстары 
ағымдағы жылдың 5-25 желтоқсан 
аралығында жүргізілетіндігін ескертеміз. 
Туындаған сұрақтарыңыз бойынша Қарауыл 
ауылы, Әйгерім көшесі 67 мекен-жайы бо-
йынша хабарласуларыңызды сұраймыз. Тел.: 
9-16-16, 9-18-80.

                    «ШҚО Абай ауданының 
ветеринария бөлімі» ММ

ХАБАРЛАНДЫРУ !

Ұрылардан сақтану әдістері:
•Қоғамдық орында болған кезде құнды 

заттарды (ақша, ұялы телефон, т.б.) бөгде 
адамдардың алуға мүмкіншілігі жоқ жерге 
салу қажет;

•Тұрғын үйдің немесе басқа да 
ғимараттардың есігін мұқият ішкі құлыппен 
құлыптау (аспалы құлыпты ашу жеңіл);

•Тұрғын үйде ірі мөлшерде ақшаны 
сақтамау;

•Адам көп жиналатын объектілерді 
(дүкендер, әкімшілік ғимараттар, ойын-сауық 
орындары) бейнебақылау камераларымен 
жабдықтау және тиісті ескертпелер орнату.

Мал ұрлықтарының алдын алу жолдары:
•Ауыл шаруашылық жануарларын (ірі қара 

мал, ұсақ мал, жылқы) бағымсыз дала жайы-
лымына жібермеу қажет, себебі малдардың 

90 пайызы далада бағымсыз 
жүрген жерінен ұрланады.

•Күн сайын кешкі мезгілде 
дала жайылымынан малдар-
ды түгендеп, үйге айдап келіп, 
аулаға қамау қажет. Ұрылар 
негізінен түңгі мезгілде дала-
да бағымсыз жүрген малдарды 
ұрлауды көздейді.

•Тұрғын үйлердің ауласының 
артқы есіктерін  және мал тұратын 
шаруашылық құрылыстардың 
есіктерін мұқият құлыптау 
қажет.

•Ауыл шаруашылық жану-
арларын уақтылы және толық 
бірдейлендіру қажет.

•Шаруа қожалықтарға 
жұмысқа қабылданған мал бақташылармен 
еңбек келісім шартын және материалдық 
жауапкершілік шартын жасасу қажет;

•Шаруа қожалықтарға жылқы және ірі 
қара малдарына GPS-тректер орнату қажет. 

Ескертпе: Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 188-бабына 
сәйкес ұрлық үшін кінәлі тұлғаның  мүлкi 
тәркiленiп, бес жылдан он жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостандығынан айыру жаза-
сы көзделген.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 406-ба-
бына (ветеринария саласындағы заңнаманы 
бұзу) сәйкес ауыл шаруашылық жануарла-
рын дала жайылымына бағымсыз жібергені 
үшін әкімшілік жауаптылық көзделген.

ҰРЫЛАРДАН САҚ 
БОЛЫҢЫЗ!

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы»  заңын  орындау мақсатында 
Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратын-
да жемқорлықтың алдын алуда ауқымды 
жұмыстар атқарылуда.

Бюджеттен бөлінген қаражат мақсатты 
жұмсалып, мемлекеттік сатып алу проце-
дуралары заң аясында өткерілуде. Салық 
органдарына табыс салығы туралы декла-
рациялар уақытында өткізіледі. Мекеме-
де арыз – шағымдар жәшігі орнатылған.  
8(72252)91767 сенім телефоны жұмыс істейді. 
2016 жылдың 9 айында заң бұзушылықтар 
бойынша сенім телефонына, орнатылған 
жәшікке арыз шағымдар түскен жоқ. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
нығайту мақсатында ауылдық округ аппа-
ратында ауылдың мекеме басшыларымен, 
аппараттың қызметкерлерімен жиналыстар, 
дөңгелек үстелдер жиі өткізіліп тұрады. Со-
нымен қатар жергілікті газетке сыбайлас 
жемқорлықпен күрес мәселелері жайлы үнемі 
мақалалар жарияланып, халыққа түсіндіру 

жұмыстары жүргізіліп отырады. Жеке және 
заңды тұлға өтініштерін қарау тәртібі, 
азаматтарды жеке сұрақтармен қабылдау 
жұмыстары заң аясында және нұсқауларға 
сәйкес жүргізіледі. Тұрғындардың ұсыныс 
пікірлері мен арыз шағымдарына арналған 
жәшік ғимараттың бірінші қабатында 
орналасқан. 

2016 жылдың 9 айында ауылдық округ әкімі 
аппаратына заңды тұлғадан 1 өтініш түсіп, 
қанағаттандырылды. Жеке  тұлғалардан 30 
өтініш түсіп, оның 30-на түсініктеме берілді. 
Бүгінгі күнде өтініштердің кешіктірілгені 
немесе қанағаттандырылмағаны туралы 
фактілер жоқ. 

Қорыта айтқанда, біздің қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш – жігерін біріктіріп, осы дерттің алдын 
алған жөн.

Ә.А.Қасенбаева,
Қарауыл ауылдық округі әкімі 

                        аппаратының бас маманы

КҮШ БІРІКТІРІП 

КҮРЕСКЕН ЖӨН

Абай ауданы, Кеңгірбай би 
ауылының тұрғыны болған, аяулы 
жар, асқар таудай әкеміз Сүлейменов 
Амантау Жақсыгелдіұлының 
дүниеден озғанына 40 күн болды. 
Жатқан жері жайлы, қабірі нұрға 
бөленсін.

Қайғыға  толып  өтті  40 күн де,
Телміріп  отыр  көзі  үміттің  де.
Түні  ұзақ,  күні  де  ұзақ  бұл                                                   

өмірдің,

                            Өзіңсіз  баянсызын  біліппін  бе ...
                            Әкетай,  көп  еді  ғой  ақ  арманың,
                            Жасымнан  құрғамай  жүр  жанарларым.
                            Өзіңді  сағынамын,  сағынамын,
                            Сағыныштың  бір  емін  таба  алмадым.
Тұратын  мойыныма  орап  нұрын,
Өзің  боп  мейірімін  таратты  күн,
Жұп-жұмыр  жер  мекені  ұрпағыңа,
Жұмақтан  жүр  ме  екенсің  қарап  бүгін.
Сағынып еске алушы: жұбайы, балалары, немере-

шөберелері
Марқұм әкеміз Сүлейменов Амантау Жақсыгелдіұлы-

ның рухына бағышталған 40 күндік асы 4 желтоқсан 
күні «Атамекен» тойханасында ерлерге сағат 11.00-де, 
әйелдерге сағат 14.00-де беріледі. Асқа барлық ағайын-
туыс, құда-жекжат, ауылдастарды шақырамыз.

Абай ауданы, Кеңгірбай би 
ауылының азаматы, ардақты әкеміз 
Алтыбай Рысбек Кәрібайұлының 
өмірден өткеніне де қырық күн болып-
ты. Ауырмай, сырқамай аяқ астынан о 
дүниелік болып кеткен әкемізді әлі де 
өлдіге қиғымыз жоқ. Бір жаққа сапар-
лап кетіп, «әне-міне» дегенше келіп 
қалардай екі ұшты күй кешудеміз. 
Қырық күннен бері үйімізге келіп, 
көңіл айтып, жұбатып жатқан елдің 

де  қарасында шек жоқ.
Қайран әкеміз қарапайымдылығымен көптің сүйіктісіне, 

жұрттың қимасына айналыпты ғой.
Артында балалары, немерелері барда, аяулы жары, анамыз 

барда әкемізге де өлім жоқ шығар.
Қайран әке, қара жерге тапсырған,
Көзімізден кетер емес нар тұлғаң.
Біз ғана емес, Сізді жоқтап жылайды,
Ауылдасың, құрдастарың, дос, туған.
             Жүзіңізді көрмеген соң шырайлы,
             Жүрегіміз сағыныштан жылайды.
             Еркелеткен немерелер күніне,
             «Атам қашан келеді?»- деп сұрайды.
Бір адамға жамандығың жоқ еді,
Көргеніңнен көрмегенің көп еді.
Ошағыңның оты сөнбес жан әке,
Оты сөнбес адам қалай өледі?!
Сағынып еске алушылар:  жанұясы
Марқұм әкеміз Алтыбай Рысбек Кәрібайұлының рухы-

на бағышталған 40 күндік асы  2 желтоқсан күні Қарауыл 
ауылында «Атамекен» тойханасында ерлерге сағат 11.00-
де, әйелдерге сағат 14.00 - де беріледі. Қатымға барлық 
ағайын - туыс,  құда- жекжат, ауылдастарды шақырамыз.
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Мен, Дінсләм 
Н ұ р с ұ л т а н 
Н ы с а н б е к ұ л ы 
1991 жылдың 
қыркүйек айының 
4-і күні Абай ау-
данында дүние 
есігін ашыппын. 
Ата-аналарымның 
айтуы бойынша, 
мен туылған сәтте 
Ұлылар мекеніне, 
бабалар кесенесіне 
еліміздің Тұңғыш 
Президенті, Ұлт 
К ө ш б а с ш ы с ы 
Н ұ р с ұ л т а н 
Әбішұлы Назарбаев 
арнайы зиярат ете 
келген екен. Мем-
лекет басшысының 

осынау сапарын медеу тұтып, менің есімімді үлкен тұлға бол-
сын деген ниетпен Нұрсұлтан деп қойған екен. 

Тағы бір қызықты жайт бар. Менің өз әжем осы бір тари-
хи мезетте Елбасымен жүзбе-жүз кездесіп, арнайы рұқсатын 
алып, «Президенттей тұлғалық қасиеті перзентіме дарысын» 
деген сеніммен есімімді Елбасы құрметіне қойыпты. Бүгінде 
Тәуелсіз елдің төл құрдасы ретінде елімізбен бірге өсіп, тари-
хи сәтте жиырманың бесеуіне толдым.

Білімді ұрпақ үшін болашақ қашанда жарқын екені 
белгілі. Мен де сан түрлі мамандық иесімін бүгінде. Се-
мей қаласындағы Еуразиялық колледждің жол қозғалысын 
реттеуші мамандығын меңгердім және Қазақ гуманитарлық 
инновациялық заң университетінің заңгер мамандығының 
түлегімін. Қазіргі таңда Қарауыл ауылы №49 өрт сөндіру 
бөлімінің өрт сөндіруші қызметінде жұмыс істеймін. 

«Отан отбасынан басталады» демекші өз отбасымды 
құрып, жан жарым Анар екеуіміз Әдемі есімді қызымыз бен 
Нұрмұхаммед атты  ұлымызды тәрбиелеп отырмыз. 

Елбасының есімін арқалап жүру әрине үлкен жауапкершілік 
жүктейді. Десе де бұл есімге кір келтірмеуге тырысамын. 
Сол себепті халық алдындағы қалтқысыз қызметімді мінсіз 
атқарамын деген сенімдемін. Ел іргесі тыныш, жұртымыз 
аман болсын. 

Дінсләм Нұрсұлтан НЫСАНБЕКҰЛЫ

ЕЛБАСЫ ҚҰРМЕТIНЕ ҚОЙЫЛҒАН ЕСIМДЕР
ЕСІМІМДІ ҚОЮҒА 

ЕЛБАСЫДАН
  РҰҚСАТ АЛЫПТЫ

Мен Камалов Нұрсұлтан Советұлы 1992  жылдың 3-ші 
сәуірінде Абай ауданында дүниеге келгенмін. Бұл өмірде 
«Нұрсұлтан» атты абыройлы есімді арқалап жүргенім мен 
үшін үлкен мақтаныш. Ал бұл есім маған тектен текке қойыла 
салмаған. Ол жайында маған әулетіміздің үлкендері жиі ай-
тып отырады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев киелі Абай еліне арнайы ат ба-
сын бұрып, бабалар кесенесін бірнеше мәрте зиярат ете 
келгені барша жұртқа белгілі. Мемлекет басшысының 
ауданымызға жасаған тұңғыш сапарын ырым етіп әжем 
Рақыш менің есімімді Нұрсұлтан деп қойған екен. Бүгінде 
тұлғалық қасиетіне қарап тамсанатын Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтандай ағамызға қарап бой түзеп келеміз. Ол кісіге 
ұқсап бағуға тырысатынымыз шындық. Ол мен үшін парыз.

Осы күні қызметтік адал міндетімді мемлекеттік жолда 
сарп етіп келемін. Ең алғаш еңбек жолымды Кеңгірбай би 
ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы қызметінен 
бастап, қазіргі таңда Абай аудандық әкімдігінде ұйымдастыру 
бөлімінде бас маман болып қызмет атқарудамын. 2014 жылы 
мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қосқан үлесім үшін 
«Жылдың үздік жастар ісі маманы» аталымын жеңіп алдым. 
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесі қарсаңында «Нұр 
Отан» партиясының Абай аудандық филиалының төрағасы, 
аудан әкімі Т.Мүсәпірбековтің Алғыс хатымен марапат-

талдым. Алдағы 
уақытта да Елбасы-
мен аттас есіміме 
кір келтірмей биік 
д ә р е ж е л е р д е н 
көрінуге күш-
ж і г е р і м д і 
жұмсайтын бола-
мын. 

Бүгінде жол-
дасым Әйгерім 
екеуіміз Нұрай 
есімді қызымызды 
т ә р б и е леу д е м і з . 
Осы ғұмырымдағы 
ж е т і с т і г і м н і ң 
барлығын ел 
Т ә уе л с і з д і г і м ен, 
Елбасының ерен 
еңбегімен байланы-
стырамын. Еліміз 
аңсап жеткен егемендігіміз тұғырлы, тұрақтылығымыз 
әманда баянды болғай.

Нұрсұлтан  КАМАЛОВ

ӨМIРЛIК МҰРАТЫМ - 

ЕЛБАСЫ ЕСIМIНЕ КIР КЕЛТIРМЕУ

 С Ү Й І Н Ш І
                 Сүйінші, Ағай! Ұл келді жаңа өмірге!
                 Тілеймін, сәби ғұмырлы болсын өмірде!                                          
                 Деп айтқан жанның телефондағы үнінен,
                 Аңтарып қалдым, түсім бе, әлде өңім бе?
                                        Қас-қағым ойдан шығалмай бір сәт өңіме,
                                        Қуаныш кернеп, бөлендім шаттық көңілге.
                                        Телефон шалып, балапандарым жан-жаққа,
                                        «Сүйінші» айтып, жар салып жатты өңірге.
                 Көңілім өсіп отырған едім, сыртымнан,
                 Қыз балам келді, жүзінде шаттық нұр тұнған.
                 Қуаныш күйін жасыра алмай үн қатты,
                 Бауырымның - деді, есімі болсын Нұрсұлтан!
                                        Елбасы туған күнімен тұспа-тұс келіп,
                                        Дүниеге келді сәбиім маған күш беріп.
                                        Дәл осы мезгіл «Астана күні» тойланып,
                                        Жатқан кез еді, көк аспан түрлі түске еніп.
                 Баламның қойған есімін бірден құп алдым,
                 «Президент болсын!» деп тілеп, іштей жұбандым.
                 Тәңірім сақтап, расында ертең елімнің,
                 Қалаулы ұлы, болса екен дедім, қуандым! 

              Елдар ОРАЗАЛЫ

Айналайын  Нұрсұлтан  
Абай  елі  атынан

Берейін  ақ  батамды
Тілейін тілек  Алладан,

Пір  тұтып  Абай  атамды,
Ұлылар  рухына  табынған,

Қабыл  болсын  ниетің!
Құран  оқып,  бас  иген,

Парыз ғой  Алла  сүйетін,
Сапарын  келген  оң  болсын,

Сауапқа  жазсын, жол  болсын
Алдағы  сайлау  кезінде,

Қолдаушылар  мол  болсын!
Үдей  түссін  шабысың,

Қомақты  болсын  табысың
Егемен  ел – қазақтың,
Маңдайдағы  бағысың.

Мұхаммедтей  кіршіксіз,
Алланың  сүйген  құлы  бол

Абылайдай  айлалы,
Қазақтың  адал  ұлы  бол!
Бетіңді  құдай  оңдасын,

Ақиқат  болсын  жолдасын.
Аяқтан  шалып,  қас  қылған,

Дұшпандарын  оңбасын!
Алдағы  сайлау  әділ  боп,
 Берген  батам  қабыл  боп, 

Шәкәрім, Мұхтар, Абайдың
Аруағы  қолдасын!

Әмин

СОҒЫС, ЕҢБЕК АРДАГЕРІ ЖАҒЫППАР ЖҮНІСЖАНОВТЫҢ
ЕЛБАСЫНА БАТА БЕРГЕН СӘТІ

Бұл өлең 2009 жылы 6 шілде күні жазылған. Дәл осы күні Абай еліндегі қастерлі қара шаңырақтың 
бірі Елдар Оразалының әулетінде іңгәлап ұл бала өмірге келген-ді. Осынау ерекше сезімге толы 
сәттерде қызы Көркем өмір есігін жаңа ашқан бауырына Астана күні мерекесі мен Елбасының 
құрметімен байланыстырып Нұрсұлтан деп ерекше есім қойыпты.
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