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«100 нақты қадам» 
елімізде «2050 - Страте-
гиясын» жүзеге асыру мен 
Қазақстан мемлекеттілігін 
нығайтуға, бағдардан 
ауытқымауға, күрделі 
кезеңнен сенімді өтуге 
жағдай туғызатын қор 
жасап беретін бола-
ды. Жоспардың негізгі 
мақсаты «аурулардың  
сыртқы белгілерін» сы-
лап-сипап қою емес, олар-
ды «жүйелі емдеу» болып 
табылатын қоғам мен 
мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге 
негіз қалайды» делінген. 

Осы тұрғыда Елбасымыз  
мемлекеттік қызметкерлер үшін жа-
салатын нақты қадамды  өте тиімді 
көрсеткен, көңілге өте қонымды.  
Бағдарламалық құжаттың 1- қадамы 
– Мемлекеттік қызметке қабылдау 
рәсімдерін жаңғыртуға арналған. 
Онда: мемлекеттік қызметке қабылдау 
төменгі лауазымдардан басталуы 
тиіс екені атап өтілген. 2-ші қадамда 
«Төменгі лауазымдарға кандидаттар-
ды реттеу және одан әрі лауазымдық 
өсу іскерлік қасиеттер негізінде 
жүзеге асырылуы тиіс» деген міндет 
қойылып отыр. 3 - қадам туралы ай-
татын болсақ, мұнда: «Қазақстан 
республикасының мемлекеттік  қызмет 
және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің рөлін арттыру» мәселесі 
бойынша орындалуы тиіс міндеттер 
жан-жақты баяндалған. 

Ұлт жоспарының 4, 5, 6 және 7 
қадамдарында мемлекеттік қызметке 
бірінші рет қабылданушылар үшін 
міндетті түрде сынақ мерзімін 
өндіру айтылған.  Мемлекеттік 
қызметкерлердің жалақысын  
қызметінің нәтижесіне байланы-
сты өсіру; еңбекақыны нәтиже бой-
ынша төлеуге көшу. Мемлекеттік 
қызметкерлердің лауазымдық 
еңбекақыларына өңірлік үйлестіру 
коэффициенттерін қосу міндеттері бой-
ынша нақты тапсырмалар жазылған.  
Ауыстырылатын мемлекеттік 
қызметкерлерге лауазымдық 
міндеттерін атқару кезеңінде оларға 
жекешелендіру құқығынсыз қызметтік 
пәтерлерді  міндетті түрде беру (8 
қадам); мемлекеттік қызметкерлерді 
тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды 
түрде бекіту - үш жылда бір рет 
олардың кәсіби шеберлігін арттыру 

(9 қадам);  мемлекеттік   
қ ы з м е т к е р л е р д і  
мансаптық жоғарылату 
үшін конкурстық негізге 
көшу (10 қадам) міндеттері 
еліміздегі аталмыш сала-
ны жаңа деңгейге көтерері 
сөзсіз. 

Ұлт жоспарын-
да белгіленген тап-
сырмалар еліміздің 
әлеуметтік - экономикалық 
тұрғыдан дамуын одан 
әрі жетілдіруді қамтиды. 

Мәселен, мемлекеттік монополия-
дан біртіндеп бас тарту; құрылыстың 
сметалық құнын анықтаудың 
ресурстық әдісін енгізу тәрізді өзекті 
міндеттер бүгінгі күн талабымен орай-
лас келіп отыр.

Аталған міндеттердің жүзеге 
асырылуы ел келешегінің кемел 
болашағының жарқын болуына негіз 
болары айқын. Мемлекет басшысы 
ұсынып отырған Ұлт Жоспары-100 
нақты қадамына енген: «Экономиканың 
алты негізгі саласы үшін он алдыңғы 
қатарлы колледж бен жоғары оқу 
орнында білікті кадрларды әзірлеу, 
кейіннен бұл тәжірибені еліміздің 
басқа оқу орындарына тарату», Назар-
баев университеті тәжірибесін еске-
ре отырып, жоғары оқу орындарының 
академиялық және басқарушылық 
дербестігін кезең-кезеңімен  кеңейту; 
Жалпыға ортақ Еңбек қоғамы идеясын 
алға жылжыту  жөніндегі ұлттық жоба-
ны әзірлеу және жүзеге асыру;  «Нұрлы 
болашақ» ұлттық жобасын  әзірлеу  
және жүзеге асыру  және т.б міндеттер 
кеңінен атап көрсетілген.  

«Іске асыру тетігі» деп атала-
тын бөлімде бес жұмыс тобынан 
жасақталған жаңғырту жөніндегі  
Ұлттық Комиссия құрылғаны тура-
лы айтылған. Ұлттық комиссия бес 
институттық  реформаны кезең-
кезеңімен орындауды келісілген 
басқару бойынша жүзеге асы-
руы, тұжырымдамалық  шешімдер 
қабылдап, іс-қимылдың нақты жоспа-
рын айқындауы тиіс екені және өзге де 
жайттар атап көрсетілген.

Еркебұлан КӨШКІНБАЕВ,
Кеңгірбай
 би ауылы,

тарих пәні мұғалімі 

Қала күні мерекесі қарсаңында Өскемен 
қаласының көрікті орындарының қатарына 
түрлі түсті музыкалы субұрқақ қосылды. 
Жаңа субұрқақты Қазақстанның халық артісі, 
Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мұсаходжаева 
салтанатты түрде қосты. 

Субұрқақтың ашылу рәсіміне аймақ басшы-
сы Даниал Ахметов және І халықаралық «Ақ 
ертіс» классикалық өнер фестиваліне келген 
қазақстандық және әлемдік әртістер қатысты. 

Әрбіреуінің аумағы 20х40 м болатын үш бірдей 
субұрқақта оркестрлік әуен ойнап, жарық түсі түрлі 
түсті болып ауысып отырады. Ең үлкен субұрқақтың 
биіктігі 40 м құрайды. 

– Музыка, әдемі жарық және субұрқақ – 

үйлесімі керемет болып табылатын туынды. Дәл 
осы жер Өскемен қаласы тұрғындарының кешкі 
уақытта серуендейтін сүйікті орындарының 
бірі болады деген сенімдемін, – деді Айман 
Мұсаходжаева. 

Өскемен қаласы ТҮКШ және автомобиль жол-
дары бөлімінде мәлімдегендей, субұрқақ суық 
түскенше жұмыс істейді. Ал келесі жылы мамыр ай-
ынан бастап қайта іске қосылады. 

Қала күнінде қалалықтарға басшылық аты-
нан жасалған бұл соңғы сыйлық емес. Бірер күнде 
Славский атындағы жағалау ашылады. Күрделі 
жөндеуден кейін жағалауға балалар қалашығы 
орнатылып, 2,5 3 км велосипед жолы және жүгіру 
алаңы салынған. 

Облыс жаңалығы
Қала күні қарсаңында республика алаңы мен 
Славский жағалауы жаңа келбетке ие болды

Ұлт жоспарының кіріспесінде: «100 нақты 
қадам» - бұл Жаһандық және ішкі сын -қатерлерге 
жауап және сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи 
жағдайларда Ұлттың дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіруі жөніндегі жоспары» екені атап 
көрсетілген. «Кәсіби мемлекеттік аппарат құру», 
«Заңның үстемдігін қамтамасыз ету», «Инду-
стрияландыру және экономикалық өсім», «Есеп 
беретін мемлекетті қалыптастыру» деп аталатын бөлімдерден тұратын рес-
ми құжаттың мазмұнында мемлекет дамуының алдағы уақыттағы 100 нақты 
қадамы айқындалған.

Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп!

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550 ЖЫЛ

ХVІ республикалық Абай оқулары

ӨРЕНДЕР ӨНЕРІНІҢ ӨЛШЕМІ - 
ХАКІМНІҢ АСЫЛ СӨЗДЕРІ 

Биылғы өткен Абай оқулары жылдағыдан өзгеше. Оған себепте жоқ емес. Атаулы жыл ұлы 
хакімнің мерейтойлы жылы. Сол себепті, қазақтың бас ақынына деген құрметтің бір көрінісі бол-
са керек, бұл өткен дәстүрлі байқаудың ерекшеліктері мол әрі біршама айшықты болды.

БІРІНШІ КҮН
Қатысушыларды құшақ 

жая қарсы алды
Дәстүрлі ХVІ республикалық 

Абай оқулары жылдағы 
үрдіспен жаңа оқу жылының 
басы қыркүйек айының 10-ы 
мен 11-і күндері аралығына 
жоспарланған еді. Еліміздің 
түпкір - түпкірінен Абай-
дай алыпты дүниеге әкелген 
ұлы мекенге жол тартқан 
жыр жүйріктері әуелі Се-
мей шаһарында тұңғыш рет 
ұйымдастырылып отырған І 
республикалық «Туады ерлер ел 
үшін» атты жыршылар байқауын 
тамашалап, Абай ескерткішіне 
гүл шоқтарын қойып, Семей 
ядролық полигон құрбандарына 
арналған ескерткішіне тағзым 
жасаған болатын. Балғын мей-
мандар тек келесі күні Ұлылар 
өлкесін бетке алды. 

Қонақтардың біздің 
ауданымыздағы ең алды-
мен аялдаған жері Бөрілідегі 
М.Әуезов  мұражайы болды. 
Ондағы тарихи һәм мәдени 
жәдігерлердің сырына қаныққан 
оқушылар  театрландырылған 
көрініске де куә болды. 

Абай жолымен жол тартқан 
меймандар ақынның кіндік 
қаны тамған туған жері Сырт 
Қасқабұлақ өлкесіне, соңынан 
Еңлік – Кебек ескерткішінің 
басына тоқтап, қос ғашықтың 
мүсінін тамашалап, жырын 
кітаптан ғана оқитын балғындар 
Үй тастағы театрландырылған 
көрініске де көз сүйсінтті. 
Шілікті кезең басына да ат 
шалдырған қонақтар шежірелі 
жерлерді тамашалап, бойлары-
на зор тағылымдық дүниелер 

түйді. Меймандар осыдан соң 
Жидебайдағы Абай мұражайын 
аралап, кесенелерге кіріп, 
тағзым жасады. 

Аудан орталығында 
орналасқан Қарауыл 
ауылындағы Мәдениет үйін 
бетке алған қонақтар осымен 
қатарынан 16-шы рет өткізіліп 
отырған ауқымы зор Абай 
оқуларының ашылу салтана-
тына куә болысты. Меймандар-
ды Мәдениет үйінің алдында 
күтіп алған өнерпаздар жырмен 
өрнектеп, биден шашу шашып, 
өнерлерін паш етті. Әсіресе, 
Абай, Шәкәрім, Мұхтар болып 
ұрпағына асыл сөздерін арнаған 
театрланған көрініс көпшілікті 
ерекше тәнті етті. Осыдан 
соң Мәдениет үйінің залында 
жалғасқан ашылу салтанаты 
жыр додасына қатысушы сайы-
скерлер мен жүйріктерге сәттілік 
тілеген құттықтау лебіздерге 
берілді. Сөз алған аудан әкімі 
Тұрсынғазы Мүсәпірбеков сай-
ыскерлерге сәттілік тілеп: - Абай 
оқуларының басты мақсаты – 
ұлы ақын шығармаларын наси-
хаттау, мектеп оқушыларының 
ұлтымызды, салт – дәстүрімізді, 
рухани құндылықтарымызды 

қастерлеуге тәрбиелеу. Бүгінгі 
ұрпақ үшін рухани ұстаз, ақыл, 
білім, өнеге беретін бастау бұлақ 
Ұлы Абай мұрасы, - деді өз баян-
дамасында аудан басшысы. 

Абай оқулары - осы күнге 
дейін дәстүрлі түрде өткізіліп, 
өзіндік жолын бір ізге түсірген 
бірегей байқау. Бұл шара бір 
есептен ұйымдастырушылардың 
ерекше белсенділігімен  жүзеге 
асуда десек болар. Осыған орай 
байқау тізгінін қолға алған ҚР 
Білім және Ғылым министрлігі, 
ШҚО-ның білім басқармасы, ШҚ 
өңірлік ғылыми – практикалық 
«Дарын» орталығы, Семей 
қаласы мен Абай ауданының 
білім бөлімдерінің тікелей ара-
ласуымен ұйымдастырылып 
отырған игі шара ақын 
мұраларын насихаттауда зор 
мәнге ие. Осы ретте ҚР Білім 
және Ғылым министрлігінің Бас 
сарапшысы, Абай ауданының 
«Құрметті азаматы», абайшыл 
тұлға Роза Батталдың еңбегі де 
айрықша. Ашылу салтанатында 
Р.Мұхаметжанқызы баяндама 
жасап, қатысушыларға ақ жол 
тіледі.

(Жалғасы 5 -бетте)
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Фин компаниясы ШҚО-да 
орман және ағаш өңдеу 

өнеркәсібін дамыту 
жобасын дайындауға 

қатысатын болады 
Финляндияның «ПеуериРус» ЖШҚ консалтинг 

компаниясы, Шығыс Қазақстан облысының орман 
өнеркәсібі кешенін жаңа дәрежеге көтеретін жобаны 
әзірлемек.

 Аймақ басшысы Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан 
облысында 2015-2020 жылдары орман және ағаш 
өңдеу өнеркәсібін дамыту іс-шаралары жоспарының 
жобасымен айналысып жатқан жұмыс тобының отыры-
сын өткізді.

Аталмыш жұмыс ағымдағы жылдың сәуір айында 
басталған. Мұндай құжатты дайындау қажеттілігі, ағаш 
дайындау көлемі мен өңдеу дәрежесінің төмендігінен 
туындап отыр. 

Сараптамаға сәйкес, Шығыс Қазақстанда жыл сайын 1 
млн. куб. м дейін ағаш дайындауға болады. Ал, нақтысында 
200 мың. куб.м. жуық дайындалады. Мемлекет бойынша 
ағаш өңдеу өнімінің экспорты $5,5 млн құраса, импорт 
$500 млн құрайды. ШҚО-да орналасқан кедендік пун-
кттер арқылы жыл сайын $10 млн-ға жуық өнім енгізілсе, 
тек $400 мың эскпортқа шығарылады.  Осы бағытта орын 
алған жағдайға байланысты, бұл беталыс әлі де жалғаса 
беретін болады. Бүгінде бар ағаш өңдеу өнеркәсіптерінің 
әлеуеті төмен. Сондай-ақ, мамандардың айтуы бойынша 
облысымызда ағашты терең өңдейтін кәсіпорындар жоқ, 
немесе ағаш дайындау кәсіпорындарының материалды-
техникалық негіздері төмен. 

Осыған байланысты облыс әкімі тиісті мемлекеттік 
мекемелерге ағаш өңдеу өнеркәсібін орналастыру 
бойынша, көліктік логистика мен жер ресурстарына, 
инфрақұрылымына сараптама жасап, ұсыныс жасау 
жөнінде тапсырма берді. 

Сонымен қатар, жұмыс тобының мүшелері 
аймақтардың ағаш өнеркәсібі кешендерінің жағдайын 
жақсартуға бағытталған, аталған жобаның негізі 
болатын ұсыныстар дайындады. Сондай-ақ, маман-
дар әрекеттегі орман заңнамасына және басқа да 
нормативті-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу ту-
ралы бастама көтеруді, соның ішінде орман ресур-
старын бекіту тәртібін енгізу мәселелері, жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындарға қолдау көрсетіп, ағашты дай-
ындау және өңдеу шығындарын азайту туралы айтты. 

Консалтингтік компания аталмыш жобаны 
әзірлеуді келесі аптадан бастайды, және екі айдың 
ішінде аяқтауды жоспарлап отыр. Айта кету керек, 
«ПеуериРус» ЖШҚ орман өнеркәсібі мәселелерінде 
консалтингтік қызмет көрсетуде тәжірибесі мол. 
Аталмыш компания ТМД елдерінде 1991 жылдан ба-
стап жұмыс жасап келеді. Ол орман өнеркәсібі және 
химиялық өнеркәсіп, жаңа технологиялар саласында 
300-ден астам жоба әзірлеген.  

Тұрғындар тарапынан айтылған 
ұсыныс - пікірлер орындалды

Қазақсатан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 15 тамыздағы 
№615 «Әкімдігінің халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» 
жарлығына сәйкес аудан әкімінің және ауылдық округ әкімдерінің халық 
алдында кезекті есеп беру кездесулері ұйымдастырылып, 2015 жылғы 26 
қаңтардағы аудан әкімінің №63 Шешімімен бекітілген іс-шаралар жоспа-
рына сәйкес, ағымдағы жылғы 13 түрлі ұсыныс – пікірлер тұрғындар тара-
пынан қойылып, оның барлығы орындалды.

«Электрондық үкімет» порталы 
арқылы өзіне-өзі қызмет көрсету 

мүмкіндігі
«Электрондық  үкімет» - 

мемлекеттік қызметтерді онлайн 
көрсетуге арналған мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелерін 
біріктірген жалпы мемлекеттік жүйе.

«Электрондық  үкімет» порта-
лы бір терезе қағидасы бойынша 
халыққа мемлекеттік қызметтер 
берудің рәсімделуін жеңілдету 
мақсатында құрылған болатын. 

Портал көмегі арқылы 
мемлекеттік органдарға жүгінуіне 
байланысты күнделікті мыңдаған 
мәселелерді шешуге болады:  

-Жылжымайтын мүлік; 
-Білім беру инновациялар;
-Біліктілік санат берілмейтін ма-

ман беру;
-Біліктілік санатын бере отырып 

маман сертификатын алу; 
-Мемлекеттік қызметкерлерге 

арналған тестілеуге жазылу;
-Сотқа талап арыз беру;
-Сотталғандығы немесе 

сотталмағандығы туралы анықтама 
алу;

-Некені тіркеуге электрондық 
өтініш беру және де егер сіздің 
банк карточкаңызда ақшаңыз бол-
са коммуналдық қызметтерді төлеу, 
бірлік құю және т.б.  қызметтер 
кіреді.

Сонымен қатар бізде Абай 

аудандық Халыққа қызмет көрсету 
орталығында (ХҚКО-да) өзіне-өзі 
қызмет көрсету секторы бұрышы 
орналасқан. Әр адам келіп, өздеріне 
керекті қызметтерді алулары-
на болады, егер түсінбей жатқан 
жағдайда біздің қызметкерлер әр 
уақытта көмек көрсетуге дайын. 

«Электрондық үкімет» порта-
лына кіру үшін тұтынушы ең алды-
мен порталға тіркелу керек. Тіркелу 
екі жолмен жүзеге асырылады, егер 
тұтынушыда ЭСҚ болған жағдайда ЭСҚ 
мен тіркеу болмаса уақытша тіркеу.

Сондай-ақ белгілі бір қызмет 
тізімін алу үшін пайдаланушыда 
электрондық сандық қолтанба (ЭСҚ) 
талап етіледі.

Құрметті оқырмандар! Егер 
сіздердің үйлеріңізде интернет 
жүйесі қосылып электрондық 
сандық қолтаңбаңыз болған 
жағдайда, электрондық үкімет 
порталына үйде отырып та кіріп, 
қажетті қызметті, яғни  төлем жа-
сап, керекті анықтамаларды алып, 
тиісті мемлекеттік органдарға 
өтініш беруіңізге болады.

Рүстем Боранғали
ШҚО бойынша

 «ХҚКО» РМК филиалы 
Абай аудандық бөлімінің 

инспекторы

Жеке және заңды тұлғалардан  
түскен өтініштер заңның

 талаптарына сәйкес қаралады
Абай ауданының прокуратурасында сенім телефоны 9-15-38, проку-

ратура тарапынан 2015 жылдың 8   айында жиыны  30  жеке және 3  заңды 
тұлғадан өтініштер түсіп, 5 өтініш басқа органның қарауына жолданса,  12 
рет жазбаша заң түсіндірілді, 5 өтініш бойынша қанағаттандырудан бас 
тартылып, 1 өтініш қараусыз қалдырылды, 6 өтініш қанағаттандырылса, 1 
өтініш өндірісте болған. Ал, заңды тұлғалар бойынша түскен 3 өтініштер 
бойынша  1 өтініш қанағаттандырылып,  2 өтінішке заң түсіндіру берілді.

 Мысалы: Абай ауданы Қарауыл аулының тұрғыны М.Аханова 
24.02.2015жылы  өтініш түсіріп, өтінішінде баласының алименттерін 
өндірмей жүрген Абай аумақтық сот орындаушылар бөлімінің аға сот 
орындаушысының  әрекетсіздігіне, тиісті шара қолдануды сұраған.  Өтінішті 
қарау нәтижесі бойынша аудан прокуратурасымен 13.03.2015жылы оған 
жазбаша заң түсіндіріліп, осыған ұқсас ШҚО, Семей қаласының тұрғыны 
Р.А.Азаматова 10.03.2015жылы  өтініш түсіріп, өтінішінде аға сот орындау-
шысы   баласының алименттерін өндірмей жүрген әрекетсіздігіне, тиісті 
шара қолдануды сұраған.  Өтінішті қарау нәтижесі бойынша аудан прокура-
турасымен 31.03.2015жылы оған жазбаша заң түсіндірілді.

Сондай-ақ, ШҚО, Семей қаласының тұрғыны А.Р.Ермуханбетова 
25.06.2015 жылы  өтініш түсіріп, өтінішінде сот орындаушысы 
А.Токаровтың  баласының алименттерін өндірмей жүрген әрекетсіздігіне, 
тиісті шара қолдануды сұраған. Сондай-ақ, А.Р.Ермуханбетовамен 
қосымша 07.07.2015 жылы аудан прокуратурасына өтініш түсіріп, 
алдыңғы берген өтінішін қармауды сұраған.  Аталған өтініштер аудан 
прокурорымен қараусыз қалдырды.

Аудан прокуратурасына әлеуметтік-экономикалық саладағы, 
мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының әрекетіне 2 өтініш 
түсіп, 2 өтініш қанағаттандырылды. Мысалы: аудан прокуратурасымен 
Қарауыл ауылының тұрғыны Г.Ахмежанованың 12.03.2015 жылы жазған 
өтінішінде «Абай ауданы бойынша Шығыс Қазақстан облыстық балалар-
жасөспірімдер спорт мектебі» КММ-де өзінің қысқаруына байланысты айлық 
орташа жалақысы мөлшерінде өтемақыны уақытылы төлемеген жағдайы 
бойынша тексеру жүргізілді. Тексеру қорытындысы бойынша спорт мектебі 
директорының атына заңның бұзылуын жою туралы ұсыныс енгізіліп, 
өтемақы төленіп, заң бұзылыстары қалпына келді,1 адам тәртіптік жауапқа 
тартылды. Аудан прокурорымен 2015 жылдың ағымдағы айларында 12 жеке 
тұлғаларды өтініштерімен қабылдап, заңға сәйкес түсініктемелер берген.

Аталған мерзімде түскен, қаралған және шешілген өтініштер мен 
арыз-шағымдарға талдау жүргізу барысында анықталғаны: адам-
дардан түскен өтініштер мен арыздарды қарау барысында мерзімдері 
бұзылған, қайталай түскен өтініштер қанағаттандырылып, бұған жедел 
қызметкерлердің жауапкершілікке тартылған жағдайлары болмаған. 

 Ернұр Мұратов
Абай ауданы прокурорының көмекшісі       

1. Камералдық бақылау нәтижелерi 
бойынша бұзушылықтар анықталған 
жағдайда:

тәуекелі жоғары деңгейдегі 
бұзушылықтар бойынша – анықталған 
бұзушылықтардың сипаттамалары қоса 
берiле отырып, камералдық бақылау 
нәтижелерi бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама;

тәуекелі орташа деңгейдегі бұзушылықтар 
бойынша – анықталған бұзушылықтардың си-
паттамалары қоса берiле отырып, камералдық 
бақылау нәтижелерi бойынша анықталған 
бұзушылықтар туралы хабарлама ресiмделедi.

Камералдық бақылау нәтижелерi 
бойынша анықталған бұзушылықтар 
туралы хабарлама салық төлеушіге 
(салық агентіне) осы Кодекстің 607-
бабы 2-тармағының 7) тармақшасында 
белгіленген мерзімде мәлімет үшін 
жіберіледі және оның орындалуы міндетті 
болып табылмайды.

Камералдық бақылау нәтижелерi бой-
ынша анықталған бұзушылықтар туралы 
хабарламаның нысанын уәкілетті орган 
белгілейді.

Осы тармақтың ережелері 
камералдық бақылау нәтижелерi бойын-
ша анықталған тәуекелі төмен деңгейдегі 
бұзушылықтарға қолданылмайды.

2. Камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны орындауды 
салық төлеуші (салық агенті) ол табыс 
етілген (алынған) күннен кейiнгi күннен 
бастап отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асы-
рады.

Салық төлеушінің (салық агентінің) 

мына құжаттардың бірін:
1) анықталған бұзушылықтар жататын 

салық кезеңі үшін салық есептілігін,
2) осы бапта белгіленген талаптарға 

сәйкес келетін, анықталған бұзушылықтар 
жөнінде түсініктемені,

3) осындай хабарламаны жіберу бой-
ынша салық органдарының лауазымды 
адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шағымдар ұсыну камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаның орындалуы болып таны-
лады.

Хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіскен жағдайда 
салықтөлеуші (салықагенті) салық орган-
дарына анықталған бұзушылықтар жата-
тын кезең үшін салық есептілігі нұсынады.

Хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтар мен келіспеген жағдайда 
салық төлеуші (салықагенті) мынадай 
құжаттардың бірін ұсынады:

1) камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны жіберген салық 
органына – анықталған бұзушылықтар 
жөнінде қағаз немесе электрондық 
жеткізгіште түсініктеме;

2) жоғары тұрған салық органына – 
камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою тура-
лы хабарламаны жіберу бойынша салық 
органдары лауазымды адамдарының 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым.

2-1. Осы баптың 2-тармағында 
көрсетілген түсініктеме:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) 

түсініктемеге қол қойған күнін;
2) түсініктемені табыс еткен 

тұлғаның тегін, атын және әкесінің атын 
(болғанжағдайда) не толықатауын, оның 
тұрғылықты жерін (орналасқанжерін);

3) салықтөлеушінің (салықагентінің) 
сәйкестендіру нөмірін;

4) камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны жіберген салық 
органының атауын;

5) түсініктемені тапсырған 
тұлғаның хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіспеуіне негіз болып 
табылатын мән-жайлардың;

6) қоса берілетін құжаттардың тізбесін 
қамтуға тиіс.

Егер түсініктемені тапсырған 
тұлғаның хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіспеуіне негіз 
ретінде растайтын құжаттар көрсетілген 
жағдайда, онда салық есептілігінен 
басқа, мұндай құжаттардың көшірмелері 
түсініктемеге қоса беріледі.

3. Камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны белгіленген 
мерзімде орындамау осы Кодекстің 611-ба-
бына сәйкес салық төлеушінің банк шот-
тары бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұруға әкеп соғады.

4. Осы Кодекстің 37-1-бабының 
6-тармағына және 43-бабының 
7-тармағына сәйкес жүргізілетін 
камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
салық органы уәкілетті орган белгілеген 
нысан бойынша қорытынды жасайды.

Бұл ретте осы тармақта көрсетілген 
қорытындыны жасау күні камералдық 
бақылаудың аяқталған күні болып табылады.

Абай ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖАБЫҚ

Қазіргі заман талабына сай, елімізде көптеген оң 
өзгерістер болып жатыр. Солардың бірі - сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы белсенді күрес.  Қазақстан Орталық 
Азия өңірінде ғана емес, тұтастай алғанда ТМД бойынша да 
жемқорлыққа қарсы неғұрлым мықты дамыған заңнамасы 
бар ел болып табылады. Мұндай құқықтық актілердің 
қатарына 1998 жылғы «Сыбайлас жемқорлықпен қарсы 
күрес туралы» заңды, жемқорлықпен күрестің 2006-2010 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын қосуға бо-
лады. 2005 жылы мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс 
кодексі бекітілді. Ал 2007 жылдың 12 қаңтарында «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
заң қабылданды. 

ҚР заңнамаларына сәйкес сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымдық қылмыстар жатады. 
Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі жүргізуге тағы бір 
серпін ретінде «Қазақстан Республикасында қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту 
және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі 
қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республика-
сы  Президентінің Жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл 
Жарлық еліміздегі құқық қорғау органдары қызметтерін 
жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекеттермен олардың пайда болуының алдын 
алуда жүйелі, әрі тұрақты шаралар атқаруды қамтамасыз 
етеді.

Халыққа қызмет көрсету орталығында «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бірге күресейік» тақырыбында  Ішкі 
саясат бөлімі басшысының, Абай ауданы прокурорының 
көмекшісінің, Абай ауданының Әділет басқармасының 
басшысының, Аудандық мәслихат аппаратының 
ұйымдастыру, кадр және құқық бөлімінің басшысының, Салық 
басқармасының салық төлемгерлерімен жұмыс жүргізу 
бөлімінің басшысының, «Абай елі» қоғамдық саяси газеті 
редакторының, ІІБ-нің қызметкерінің, Қарауыл ауылдық 
округі әкімі аппаратының бас маман заңгерінің қатысуымен 
дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы сыбайлас 
жемқорлықпен  қалай күресу туралы ұсыныс-пікірлер ай-
тылып әртүрлі іс-шаралар талқыланды. Дөңгелек үстелге 
қатысушылар өз іс-тәжірибелерінен бірнеше мысал келтіре 
отырып, сыбайлас жемқорлыққа азаматтар кейбір жағдайда 
білместіктен баратындығын айтты.

Қорыта айтқанда, әрбір азамат өзінің конституциялық 
құқығын қорғауға міндетті, қандайда болмасын «қолы да, 
жолы да ұзын» адамдар азаматтардың құқығын аттап, заңсыз 
әрекеттерге баратын болса, әділдікті орнатушы құқық қорғау 
органдары бар.  

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. 
Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір ҚР 
азаматының азаматтық борышы деп білу керек.

Рүстем Боранғали
ШҚО бойынша «ХҚКО» РМК

филиалы Абай бөлімінің
инспекторы 

Прокурорлық қадағалау

Камералдық бақылау туралы

Сәнді киім, шырайлы шипай-
жай, жалт-жұлт еткен автокөлік, 
заманауи әрі «ақылды» гаджет-
тер. Бұл заттарға деген құмарлық 
қашанда құбылмалы. Күн ара 
өзгеріп тұратын трендтерге де 
ілесу қиын шаруа. Өзгермейтін, 
тұрақты сән үлгісі болса, ол, сөз 
жоқ, баспана. Тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға деген сұраныс 
қашанда өзектілігін жоғалтпақ 
емес. «Өз үйі – өлең төсегінің» 
болғанын армандамайтын адам 
жоқ шығар, сірә. Жұмыстан 
шаршап-шалдығып келгенде, 
көңіліңді шайдай ашатын жайлы 
да, жылы меншігіңдегі пәтерге не 
жетеді?! 

Бірден үй сатып алуға 
бүгінде екінің бірінің қалтасы 
көтермейтіні түсінікті жайт. 
Екінші деңгейлі банктердің 
ипотекасына әлі күнге дейін 
көпшіліктің қолы жете 
бермейді. Ал мемлекеттік 
бағдарламаларға да жұрттың 
бәрі бірдей ілікпейтіні анық. 
Өйткені, онда азаматтардың 
белгілі бір санаты ғана ілігеді, 
оның критерийлері де нақты 
көрсетілген. Тұйықтан шығудың 
жалғыз амалы – қаражат жи-
най бастау. Тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесі аясында, отбасыға 
салмақ салмастан, ұтымды 
жолмен жасауға болады, мұны.  
«Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның 
көмегімен жүзеге асады.  

Тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесі дегеніміз не? 

Бұл жүйеге сәйкес, еліміздегі 
ең аз сыйақы мөлшерлемесімен 
тұрғын үй жағдайын жақсартуға 
заем алу үшін, Банк салымшысы 
депозитке қаражат жинайды.  

Дейтұрғанмен, бұл жүйенің 
мәнін жұрт әлі де жете түсініп 
отырған жоқ. Сондықтан да бо-
лар, оның пайдасын көруге асығар 
емес. Көпшілік Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкін тек қана мемлекеттік 
бағдарламаны жүзеге асырушы 
оператор ретінде қабылдап жүр. 
Расында, бұл мемлекет жүктеген 
ҚТҚЖБ атқаратын қызметтің бір 
бағыты ғана. Банктің басты міндеті 
– тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
жүйесі арқылы халықтың баспа-
налы болуына қолғабыс тигізу. 

Бұл жүйе болашағыңа сенімді 
болу үшін ертерек қам жасауға 
мүмкіндік береді. Мәселен, 
балаңыз әлі мектеп қабырғасында 
жүрген кезден бастап депозит 
ашып, оның болашақ пәтеріне 
қаражат жинауға болады. Балаңыз 
мектеп бітіреді, жоғарғы оқу ор-
нына түседі. Қолына диплом алып, 
жұмысқа орналасқан кезде, баспа-
на мәселесі алдынан шығатыны 
мәлім. Оны шешуге Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкіндегі 
жинағыңыз үлкен сеп болады. 
Тұрғын үй жалдау -  түйіннің 
тарқауы емес. Ал ипотека болса, 
тым қымбат. Екінші деңгейлі банк-

терге қарызын қайтарған кезде, 
клиенттің алған пәтерінің құнынан 
3,5 есе артық төлеуіне тура келеді! 

Қазақстан –  посткеңестік 
кеңістікте тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесін енгізген жалғыз 
мемлекет. Бұл жүйе 12 жылдан 
бері қарқынды дамып келеді. 
Жүйенің басты ерекшелігі – оның 
тұйықтығында, яғни, сыртқы 
қаржы көздерінің несие капиталы 
ықпал етпейді. Қатысушылардың 
бірі жинақ жинақтаса, екіншілері 
заем алады. Бұл дағдарыс кезінде 
жүйенің қайраңдауына мүмкіндік 
бермейді. Жұмыс жасай бастаған 
уақыттан бері тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесі мұны әлденеше рет 
дәлелдеп берді. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесі қалай жұмыс істейді? 

Жүйеге қатысқысы келетін кез 
келген адам Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкімен шарт жасасады. 
Демек, өзінің немесе баласының 
атына, тіпті, барлық отбасы 
мүшелерінің атына жинақ шо-
тын ашып, мүмкіндігіне қарай, 
біртіндеп жинақ жинақтай бастай-
ды. Банк салымшыға жылдық  2%-
бен сыйақы есептейді. Сонымен 
қатар ол мемлекеттен қомақты 
ынталандыру сыйлықақысын ала-
ды. Мемлекет сылықақысы – 20% 
(200 АЕК-тен артық емес). Бұл 
депозиттің табысын арттыра-
ды. Оның тиімді мөлшерлемесі 
жылдық 12,6%-ға жетеді. 

Бастысы –  бұл жинақтау шоты 
жылдық 3,5-5%-дан бастап (тиімді 
мөлшерлеме жылдық 5,3%-ға 
дейін) тұрғын үй сатып алуға ар-
зан кредит алуға мүмкіндік береді. 
Ол үшін салымшы кемінде 3 жыл 
(5,5 немесе 8,5 жыл)  ішінде тұрғын 
үйдің құнының 50%-ы көлемінде 
қаражат жинау қажет.  

Заемның ай сайынғы төлемі 
отбасыға немесе баспана алуға 
ертерек қам жасаған жас маманға 
ауыр салмақ салмайды.  

Тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің артықшылығы мұнымен 

ғана шектелмейді. ҚР салық заңына 
сәйкес, Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінде кредит алған салымшылар 
кредитке төленетін сыйақы көлемінде 
табысына салынатын салықты ше-
геруге құқылы. Басқаша айтқанда, 
жалақысынан ұсталынатын жеке та-
быс салығы азаяды. 

Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасына 
қатысуға және сол бағдарлама 
аясында тұрғын үй алуға барлық 
критерийлер бойынша сәйкес 
келетін азаматтардың да ерте 
бастан депозит ашып, қаражат 
жинауға кірісуі керек. Шотты 
ыждаһатпен толтыру баспанаға 
ие болуға көп мүмкіндік береді. 
Яғни, шот неғұрлым ертерек 
ашылса, мол қаражат жинақталса, 
соғұрлым салымшыға көп балл 
беріледі. Осы балл саны бойын-
ша мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысушылар іріктеледі.  

Егер өз меншігіңіздегі 
пәтерде тұрғыңыз келсе, онда 

бүгін қаражат жинай бастаңыз. 
Бұл үшін Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі бар! 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ (әрі қарай – Банк) теңгеде ашылған 
жеке тұлғалардың жедел депозиттері бой-
ынша, 2015 жылдың 18 тамызындағы жағдай 
бойынша, бағамдық айырмашылықтың 
өтамақысын алу үшін Банк салымшылары-
на өтемақы алуға өтініш беру, тұрғын үй 
құрылыс жинақ  шартының (әрі қарай – ТҚЖ 
шарты) қосымша келісімін жасау қажет екенін 
хабарлайды. 

Өтініш қабылданатын күн және қосымша 
келісім жасау туралы ақпарат Банктің ресми 
сайтының «Жаңалықтар» бөлімінде кейінірек 

жарияланатын болады. 
Депозит Банкте бір жыл сақталған 

жағдайда, бағамдық айырмашылыққа 
өтемақы төленеді. 

Бағамдық айырмашылыққ төлеу тура-
лы өтініш беру, ТҚЖ шартының қосымша 
келісімін жасау үшін, электронды-сандық 
қолдың болуы және Банктің ресми 
сайтындағы жеке кабинетте тіркелу ке-
рек: www.hcsbk.kz (жеке кабинетке кірерде 
нұсқаулық орналастырылған). 

Электронды-сандық қол алу мәселесі 
бойынша 1414 нөмірімен E-gov байланыс-

орталығына немесе электронды сандық қолды 
сақтау үшін USB-флеш-жинақтаушымен және 
жеке басын куәландыратын  құжатпен жақын 
маңдағы ХҚКО-ға хабарласуға болады. 

АҚШ валютасы бағамының еркін айналымға 
жіберілуі еліміздегі азық-түлік өнімдері бағасының 
күрт құбылуына әсер еткені белгілі. Осы орай-
да Мемлекет басшысы Н.Назарбаев ел Үкіметіне, 
деңгейлі әкімдіктерге жер-жерлердегі тауар бағамын 
бақылауда ұстап, негізсіз қымбаттатуға жол бермеуді 
міндеттеген болатын. Бұл бағыттағы шаралар 
Абай ауданы бойынша да іске асырылып жатыр. 
Ауданымыздағы ірі сауда нүктелері мен тауар айналы-
мы жоғары саналатын дүкендерге бақылау жасайтын 
тексеруші топ сауда-саттық мониторингін жүргізіп, 
азық-түлік нарқының тұрақтылығын қатаң назарда 
ұстауда. Жуырда жергілікті әкімдік қызметкерлерінен 
құралған арнайы комиссия ауданымыздағы баға 
тұрақтылығын тексеріп, арнайы рейд жүргізді. 

Қыркүйек айының 8 күні аудандық әкімдіктің 
кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімінің бас ма-
маны Өмірбек Бекбаев, Қарауыл ауылдық округі әкімі 
аппаратының мамандары  Ибраев Дархан, Ерболина 
Гүлжан, жастар ісі маманы Қуандықов Нұрланғазы 
және Қарауыл ауылының соғыс және еңбек 
ардагерлері ұйымының төрағасы Шыңғыс Несіпбаев, 
ұйым мүшелері Исайынов Дауылбай, Қасабаев 
Нұрдрахман сынды ақсақалдардан құралған топ ар-
найы барып, дүкен сөрелеріндегі тауар бағаларын жіті 
бақылады. Әсіресе, тұтынушы сұранысы жоғары бо-
латын әлеуметтік маңыздағы азық-түліктер нарқына 
назар аударды.  Тұтынушыларды сөзге тартты.

Ең алдымен «Ұлан», «Мұрат», «Рауан+» және 
«Тоты» дүкендеріне кірген бақылаушы топ азық-түлік 
тауарларының негізсіз көтеріліп кетпеуінің алдын 

алу бағытында жүйелі бақылау жасайтындықтарын 
да сөз етті. Ал дүкен иелерінің айтуынша, отандық 
тауарлардың бағасы өзгеріссіз болғанымен шетел-
ден импортталатын  азық-түліктер бағасы біршама 
қымбаттаған көрінеді. Сондай-ақ, тауар тасымалдай-
тын бірқатар  фирмалар өнімдеріне баға қосатын бол-
са, өз кезегімізде біз де үстеме баға қосуға мәжбүрміз 
дейді. Мәселен, тауық еті, қант, шәй, өсімдік май-
ларына шамалы үстеме қосылса, жергілікті жерде 
өндірілетін ет, сүт, нан өнімдері барлық дүкендерде 
бұрынғы бағада сатылуда дейді сатушылар.

Жиылған топ осылайша аудан дүкендеріндегі 
тауар бағаларына бақылау жасап, дүкен иелерін 
әңгімеге тартып, саудаға шығарылған бұйымдарды 
негізсіз қымбаттатпауға  шақырды.

«Абай елі» ақпараты

Қарауылда «ҮЛГІЛІ АУЛА» 
байқауы қорытындыланды
Ауылымызда тәртіпсіздік пен құқық бұзушылықтарға, 

мәдениетсіздікке «мүлдем төзбеушілік» қағидатын қалыптастыру 
мақсатында «Үздік дәліз», «Үлгілі аула», «Таза көше» номинациялары 
бойынша байқау ұйымдастырылды. Бұл байқауды ұйымдастырудағы 
басты мақсатымыз туған ауылымыздың тазалығын арттыру, көркейту, 
тұрғындарды сұлулыққа, тазалыққа, қала берді еңбекке тәрбиелеу 
болып табылады. Ұйымдастырылған бұл байқаудың ауыл тұрғындары 
үшін маңызы зор деп ойлаймын, себебі әдемілікті, тазалықты әр адам 
өз қолымен жасайды, еңбектенеді, яғни ауылымыздың көркеюі осын-
дай қадамдардан бастау алады.

Ауылымызда қыркүйек айының 1-5 аралығында ұйымдастырылған 
«Үздік дәліз», «Үлгілі аула», «Таза көше» номинациялары бойынша 
байқау қорытындыланды. Байқау шарттары ауыл тұрғындарына ал-
дын ала жергілікті «Абай елі» газетінде жарияланып, хабарланды. 
Байқауға қатысушы үйлердің аулаларының тазалығы, гүлзарлармен 
безендірілуі, әрлендіріліп боялғандығы, әктелгендігі ескерілді. «Үздік 
дәліз» номинациясы бойынша жеңімпазды анықтауда көп пәтерлі 
үйлердің дәліздерінің (подъезд) тазалығына, әрленгендігіне назар 
аударылды. Нәтижесінде жеңімпаздар анықталып, Қарауыл ауылдық 
округі әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Байқау нәтижесінде 
«Таза көше» номинациясы Абай көшесіне берілсе, «Үздік дәліз (подъ-
езд)» номинациясына Мамай көшесіндегі №65 үйдің №3 подъездің 
тұрғындары ие болды. «Үлгілі аула» номинациясы бойынша Мамай 
көшесінен Балтабеков Құмарғазы, Абай көшесінен Қадыров Азамат, 
Молдағалиев көшесінен Сәрсенбеков Жанарбек, Сүндетбай көшесінен 
Бакибаев Толеуханның үйлері үлгілі аула деп танылып, үй иелері ма-
рапатталды. 

Әйгерім Қасенбаева 
Қарауыл ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі клиенттері назарына!

Анықтама үшін: 
Қазақстандық тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі Германияның құрылыс 

жинақ кассасы үлгісі бойынша жұмыс істейді. «Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» АҚ бұдан былай еуропалық әріптестерімен тығыз 
ынтымақтастық жасап, тәжірибе алмасатын болады.  ҚТҚЖБ «Бауш-
паркассе Швебишь Халль» атты Германияның ең ірі жинақ кассасымен 
меморандумға қол қойды.  Бұл келісім Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 
дамуына тыңнан серпін бермек. Клиентеріне жаңа қызмет түрлерін 
ұсынуға, қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік беріп, Банктің 
корпоративтік басқару деңгейінің артуына да ықпал етпек. 

 «Баушпаркассе Швебишь Халль» -  Еуропаның кредит беру 
нарығында 80 жыл бойы қызмет атқарып келе  жатқан құрылыс жинақ 
кассасы. Осы уақыттан бері тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін ілгері 
дамытып,  Германияға ең маңызды әлеуметтік мәселені -  азаматтарды 
баспанамен қамтамасыз ету мәселесін шешуге жәрдемдесіп келеді.

Қазір Баушпаркассе Швебишь Халльдің Германиядағы кредит 
беру нарығындағы үлесі 30%-ға жеткен. Құрылыс жинақ кассасының 
шарттық сомасы 274 миллиард евро болатын 7,4 миллион салымшысы 
бар. Бұл касса Германия азаматтарына бүгінге күнге дейін 300 млрд. 
еуроға жуық  қарыз берген. Бұл қомақты қаражат 8,6 млн. пәтер мен үйді 
сатып алуға, жөндеуге және құрылыс салуға жұмсалған. 

Германияда құрылыс жинақ кассаларымен әрбір екінші отбасы шарт 
жасасады. 

Арнайы рейд

ТАУАР БАҒАСЫНА БАҚЫЛАУ ЖАСАЛУДА

Салық және біз

Біздің міндет - халыққа қызмет

Тазалық айнасы
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Ағымдағы жыл алаш баласы үшін айтулы жыл. Елдігіміздің іргесі қаланғанына, Қазақ 

хандығының құрылғанына  550 жыл толып отыр. Елордамыз Астана төрінен бастау алған  
ұлықты мереке республиканың барлық қалаларында сән-салтанатпен аталып өтті. Абай 
елінде де бұл шара атаусыз қалған жоқ. Ұлылар елі деген атымызға лайықты деңгейде ел 
болып атап өттік.

8-16 қыркүйек 2015 жыл 8-16 қыркүйек 2015 жыл

Қыркүйек айының 14-і күні мұсылман 
күнтізбесі бойынша Зульхижжа айы баста-
лады. Бұл асыл дініміздегі бес парыздың 
бірі – қажылық жасау маусымының бас-
талуы деген сөз. Жер-жерлерде қастерлі 
Мекке, Мәдина қалаларына құлшылық 
ниетімен сапар шегуші ел азаматтарын 
шығарып салу рәсімі өтіп жатыр. 

Бұл ретте ұлы сапарға ниет етуші 
жерлестеріміз аз емес. Мәселен, биыл 
қасиетті жерге барып, ғибадат етіп қайтуға 
бекінген Абай ауданының Құнанбай қажы 
атындағы мешітінің бас имамы Болат Самыр-
баевты  ауылдастары  ақ жол тілеп,  шығарып 
салды. 

Жыл сайын қажылық айында Аллаға 
мойынсұнған, Оның мейірімінен үміт ететін 
миллиондаған жүректер ең алғаш Ис-
лам негізі қаланған, Құран түсірілген, 
Пайғамбардың (оған Алланың игілігі мен 
сәлемі болсын) маңдайы сәждеге ти-
ген мекенге қарай құлшылық ниетімен 
асығады. Биылғы жылы қажылық сапарға 
Қазақстаннан 5 мың адам аттанады деп 
күтілуде. Олардың арасында абайлықтар да 
бар. Рас, бірі тура Абай елінің өзінен аттанса, 
енді бірі Семей, Алматы қалаларынан жолға 
шығуда. 

Ауданымыздың  бас имамы Болат 
Самырбайдың  алғашқы сапарына орай 
тілектестік білдіре барған ауданның ішкі сая-

сат бөлімі бастығының міндетін 
атқарушы Ұлан Сағадиев, дін 
істері жөніндегі маман Жарас 
Сәбитұлы, Халыққа қызмет 
көрсету орталығының бас-
шысы Таңат Мағауин және 
БАҚ өкілдері бас имамның 
қажылық сапар жөніндегі 
салиқалы әңгімесіне қанығып, 
өз кезектерінде жылы лебіз 
білдірді. Сондай-ақ, Алланың 

назарындағы қос шаһардағы ғибадат ба-
рысында еліміздің тыныштығы үшін, Абай 
елінің гүлденіп, өркендеуі, халқының береке-
бірлігінің арта беруі үшін дұға етуін де өтінді.

Араб жазирасында екі аптадан аса бо-
латын ел қажылары тек қыркүйектің 24-і 
Құрбан айт мерекесі өткен соң ғана бір-ақ 
оралады.

Абай елінің тарихында Меккеге бір 
емес, бірнеше мәрте сапар шеккен, Алла 
алдындағы парызын орындауда қиындық-
машақаттарды жеңе біліп, мал сарп қылудан 
аянбаған небір айтулы тұлғалар өткен. 
Кешегі Құнанбай қажы, Шәкәрім қажы барған 
жолмен бүгінде иманын – жиған байлығым 
деп білетін абайлық мұсылмандар да жиі ат 
ізін салып жүр. Осы жайында айтып өткен 
Ұлан Болатұлы бас имамға бір замандарда 
Құнанбай Өскенбайұлы бастаған Тобықты 
елінің игі жақсылары тәкие (қажыларға 
арналған қонақ үй) салдырған Мекке 
шаһарына жасайтын сапарының оң болуына 
тілектестік білдірді.   

Ұлылар елінің рухани әлемінің жанда-
нуына, аудан жастарының имандылыққа 
бет бұруына елеулі үлес қосып жүрген Бо-
лат Нұрболатұлына біз де, амал-ниетіңіз, 
ғибадат-құлшылығыңыз қабыл болып, 
сапарыңыз оң болсын демекпіз.  

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Бұл күнгі мейрамның орны 
өзгеше. Оған даярлық жұмыстары 
да тыңғылықты жүргізілгендіктен 
бе, Орталық алаң барынша сән-
салтанатымен жарасым тауып тұр 
еді. Мерейлі тойға жиналған аудан 
жұртшылығы алдымен Қарауыл 
ауылдық округінің әкімі Құсман 
Ғимранұлының құттықтау лебізін 
тыңдап, ауданның мәдениет 
және тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткізген ұлттық 
ойындарға қатысты. Анығырақ 
айтсақ, асық ату, арқан тарту, 
кір тасын көтеру, қол күресі сын-
ды  бабалардан мұраға қалған 
ойын түрлерін тамашалады. 
Бұған қоса мерекеге орай  спорт 
кешенінде өткен волейболдан ер-
лер арасындағы аудандық жарыс 
та екі күн бойы дүбірге ұласып, өз 
мықтыларын анықтады. 

Міне, алаңның  тең ортасын-
да Абай өрендері асық ойынының 
қызығына еніпті. Мергендік пен 
ептілікті, шапшаңдықты қажет 
ететін бұл ойынның көрігін 
қыздырып жатқан өрендердің ой-
ынын тамашалап тұрған үлкендер 
жағы балалық кезеңге бір сәт са-
пар шеккендей ме дерсің. Тарты-
сты  ойын  нәтижесінде жүлделі 
І-орынды  асықтары алшы-
сынан түскен Ролланұлы Ра-
сул және Әкімбергенов Ибра-
гим қанжығаларына байласа, 
ІІ- орынды Рахатұлы Қайсар мен 
Зейнел Ислам ие болып,  ал ІІІ- 
орынды   Серікұлы Ерсұлтан мен 
Жарқынбаев Мұхаммед місе тұтса, 
ІV- орынды Әділетұлы Арыстан 
мен Кенжебеков Ерған  есімді 
өрендер иеленді.      

Арқан тартыс та «сен тұр, мен 
атайын»  деген апайтөс спортсүйер 
жігіттерден құралған команда-
лар арасында шиеленісті өткізіліп, 
нәтижесінде  І - орын «Абай» 
мектеп-лицейі командасының 
қоржынында кетті. Жүлделі ІІ-
орынға Қасқабұлақ ауылының  

қайсар мінезді жігіттерден 
құралған  командасы тұрақтады. 
Ал, жүлделі ІІІ-орын  күші басым 
болған Тоқтамыс ауылының  
толағай жігіттерінің қоржынын 
толықтырды. Ендігі кезек білектің 
күшін сынға салған «қол күресі» 
сайысына да келген-ді. Бұл сайыс-
та да бөріктілеріміз барын сал-
ды. І - орынды Саржал ауылының 
серісі Роллан Елубаевтың 
еншісіне бұйырса, ІІ - орынмен   
қарауылдық Қанатұлы Еркебұлан 

қоржынын майлады, ал, ІІІ- орынға  
«Абай»  колледжінің спортшысы 
Ақбердинов Мейрам  лайық деп 
танылды. 

Кір тасын (гир)  көтеру сай-
ысы да спортшыларымыздың 
маңдайын жарқыратты. Зілтемірді 
91 рет еркін басынан асыра 
көтеріп, І-орынды жеңіп алған  
«Абай» колледжінің ұстазы Ай-
дос  Үркімбаевқа  көрсетілген 
қошемет  зор болды. ІІ-орынды 
«Абай» мектеп- лицейінен 
Нұрғазин Ернар еншілесе, 

ІІІ- орынды   тоқтамыстық 
Досжан Ахметов  қанағат 
тұтты. Спортшыларымыздың 
даярлықтары жоғары екен. 

Осыдан соң «Қаламқас» 
халықтық ән-би ансамблінің  Бақыт 
Шағатаева, Тамара Көзбаева, Жа-
нат Хайсина, Нұрбек Әмірғали,  Бо-
латов Думан, Жандос Тәубек сын-
ды күміс көмей, жезтаңдай әншілері  
әсем әндерден шашу шашып, ме-
реке ажарын аша түсті. Бұдан соң 
жеңімпаздар ауданның мәдениет, 
тілдерді дамыту, денешынықтыру 
және спорт бөлімінің арнайы 

Мақтау Грамоталарымен, бағалы 
сыйлықтарымен  марапатталды. 

Ертесінде екі күнге созылған 
волейболдан өткен жарыс та 
өз мәресіне жетіп,  «Абай» мек-
теп-лицей командасы мен 
Қасқабұлақ ауылының спортшы-
лары  арасындағы ақтық ойын  
өте тартысты өрбіп, жеңісті сәттің  
куәсі болдық. Қазақ хандығының 
550 жылдығына орай өткізілген 
ерлер арасындағы волейболдан 
өткен аудандық жарысқа 9 ко-
манда:  Спорт мектебі, «Абай» 
мектеп-лицейі, Қарауыл гимна-
зиясы, «Абай» колледжі, Саржал, 
Құндызды, Тоқтамыс, Қасқабұлақ, 
Медеу ауылдарының командалары 
келіп  қатысты. Осы орайда, жары-
стан қалыс қалған Көкбай, Архат 
ауылдарының  керітартпалықтары 
қынжылтты. Бұқаралық спортқа 
немқұрайды қараған бұл  ауылдар  
осы олқылықтың орнын толтыруды 
келешекте ескерсе дейміз. 

Жарыстың қорытындысы 
бойынша І - орынды «Абай» 
мектеп-лицейі командасы жеңіп 
алып, сыйлыққа кір жуатын маши-

на иеленді. Жүлделі ІІ - орынды 
Қасқабұлақ ауылының команда-
сы қанжығаларына байласа,   ІІІ - 
орынға Спорт мектебінің коман-
дасы ие болды. Жарыс барысында 
үздік ойындарымен көзге түскен 
«Абай» колледжінің спортшысы 
Нұрболат Білімбеков «Үздік шабуыл-
шы»,  «Абай» мектеп-лицейінің 
ұстазы Дархан Сүлейменов «Үздік 
ойыншы»,  Айдар Әбжанов «Үздік 
қорғаушы» номинацияларына ие 
болып, Мақтау грамоталарымен 
марапатталды.  

Осылайша, екі күн бойы дүбірге  
бөлеген Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған мерекелік 
шара ерлеріміздің ерік-жігерін 
шыңдаған жеңісті сәттермен  
толықты. 

Иә, «Қазақтың бүкіл тарихы 
- бірігу тарихы, тұтастану тари-
хы. Қазақ тек бірігу, бірлесу жо-
лында  келе жатқан халық» деп 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
айтып өткендей, осы ғасырда 
өмір сүріп отырған барша ұрпақ 
өзіндік жол салар дара ұрпақ бо-
луы тиіс. Олай болса, болашаққа 
нық қадам жасау бүгіннен ба-
сталады. Ата –бабаларымыз 
бізге бірліктің, ынтымақтың, 
тұтастықтың ұлы үлгісін көрсетіп 
кетті. Хандығымыздың тари-
хы-  халқымыздың мақтанышы. 
Демек,  Тәуелсіз Қазақ Елі 
спортшыларының  мақтан 
тұтар жеңісі - Хандығымыздың 
құрметіне арналуы  өте орынды.

Алып бәйтеректей тамы-
рын тереңге жайған  Қазақ 
мемлекетінің келешегі осындай 
ерік-жігері мықты ұландарының 
арқасында кемел, болашағы 
жарқын болсын демекпіз.

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі

Қажылық - 2015

(Соңы. Басы 1-бетте)
– Ардақты Абай оқуларына 

қатысушы жас өрен! «Арттағыға сөзің 
мен ісің қалсын» деген өз өсиетіне 
өзі сай өмір сүрген, артына өлшеусіз, 
қымбат асыл ой, айшықты сөз 
қалдырып, адамзат тудырған алып-
тар қатарындағы дара тұлға, даныш-
пан ойшыл ұлы Абайдың  туғанына 
170 жыл толған мерейлі жылда ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің ар-
найы бұйрығымен мектеп оқушылары 
үшін кезекті ХVІ республикалық 
Абай оқулары басталуда. Ең алғаш 
2000 жылы кемеңгер ақынның 155 
жылдығында ұйымдастырылған 
Абай оқулары содан бері жыл сайын 
өткізілетін дәстүрлі білім сайысына 
айналды. Осы жылдар ішінде қасиетті 
Қарауылға, киелі Жидебайға көкірегі 
сезімді, көңілінің көзі ашық мыңдаған 
жас дарындар қадам басып, жарқын 
болашаққа қанаттасып ұшты. 

Абай әлемі жеті түнде адастыр-
мас темірқазық іспетті. Соған қарап 
тірлігіміздің дұрыс, бұрыстығын са-
раптай аламыз. Баршаңызды ХVІ 
республикалық Абай оқуларының 
ашылу салтанатымен құттықтап, 
бүгінгі жасқа кемеңгер ойшылдың 
асыл сөзін жеткізуді мұрат тұтқан 
ұлық поэзиямен ұрпақ жүрегіне 
жалғайтын алтын көпірге айналған 
осынау ізгі шараға сәттілік тілейміз, - 
деді өз сөзінде Роза Мұхаметжанқызы.

ШҚО-ның Білім басқармасының 
атынан құттықтау сөз арнаған 
басқарма бастығының орынбасары 
Искакова Сайран өз кезегінде сәттілік 
сайыскерлерге серік болуын тіледі. 
Кеште көрермендерге арналып Абай 

өлеңдері әр тілде оқылса, «Айгөлек» 
ән-би ансамблінің әдемі биі көпшілікті 
тәнті етті. Осылайша ашылу салта-
наты соңына таяп, ал сайыскерлерді 
ертеңгі жыр бәйгесінің жауапты сәті 
күтіп тұрды. 

ЕКІНШІ КҮН
Жидебайдағы жыр бәйгесі

Келесі күні Жидебайдағы амфи-  
театр алаңында жыр аламанының 
нағыз қызған сәті, сайыскерлердің 
бірінен – бірі оза шауып, бәйге 
еншілеген мезеті көрініс тапты. 
Бұл республикалық жыр бәйгесіне 
аймақтық, облыстық байқаулардың 
кіл мықтылары сараланып келген 
болатын. Мұндайда ақтық бәсекеде 
жеңіс тұғырынан көріну оңайға 
түспесі анық. Оның үстіне қатал та-
лапты қазылар алқасы биыл да толық 
құраммен өрендер өнерін қадағалауға 
алды. Алқа мүшелері құрамында 
ақын, республикалық «Абай» 
журналының бас редакторы, ҚР Жа-
зушылар одағының мүшесі, бірнеше 
республикалық жыр мүшәйраларының 
жүлдегері, ҚР-ның мәдениет 
қайраткері, Абай ауданының «Құрметті 
азаматы», қазылар алқасының 
төрағасы Мұратбек Оспанов, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің бас са-
рапшысы, Абай ауданының «Құрметті 
азаматы» Роза Баттал, Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Саржан 
Такиров, еңбек ардагері, әдіскер – 
ұстаз, «Абайтану» оқу – әдістемелік 
құралдарының авторы Шолпан Әбуева, 
ақын, Семей қалалық «Халық» ақындар 
орталығының жетекшісі, ҚР-ның 
мәдениет қайраткері, республикалық 
айтыстардың лауреаты, «Бірлік» 

медалінің иегері Дәметкен Омарбаева, 
ақын, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, ҚР-ның мәдениет қайраткері, 
Абайға, Жамбылға, Астанаға арналған 
жыр мүшәйраларының бас жүлдегері, 
Ы.Алтынсарин медалінің иегері, 
Абай ауданының «Құрметті азама-
ты» Төлеген Жанғалиев, әдебиетші 
– ғалым, Республикалық Абай 
қорық мұражайының директоры, 
филология ғылымдарының канди-
даты Жандос Әубәкір, ҚР-на еңбегі 
сіңген қайраткер, Абай ауданының 
«Құрметті азаматы», Бүкілодақтық, 
халықаралық фестивальдарының 
лауреаты, «Қаламқас» халық ән-би 
ансамбілінің әншісі, Абайдың ұрпағы 
Бақыт Шағатаева, сазгер, Қазақстан 
республикасының мәдениет қайраткері 
Елдар Оразалин төрелік етті. 

Қатысушылар ортаға шақырылып, 
Абай оқуларының туы көтерілісімен, 
қазылар төрағасы Мұратбек 
Қабиденұлы байқауды алғысөзімен 
ашып, сайыскерлерге сәттілік тіледі. 

Бірден бірінші бөлімнің 
шымылдығы түріліп, «Өлең - сөздің 
патшасы, сөз сарасы» атты алғашқы 
кезеңнің кіл жүйріктері ақын 

мұраларын жатқа оқудан сайысқа 
түсті. Еліміздің әр өңірінен барлығы 22 
үміткер бақ сынаған бұл бөлім өреннің 
өрелігін танытар байқау еді. Себебі, 
сайыскерлер үшін ең ауыр бөлім де 
осы кезең болмақ. Әсіресе, дауыс дик-
циясын, оқу мәнерін, ең бастысы жатқа 
оқу қабілеті мен өлең санына көп на-
зар тігетін қазылар алқасының сыны-
нан сүрінбей өту маңызды. Олай болса 
алғашқы болып жарыс жолын бастаған 
Астана қаласы №68 орта мектебінің 
6-шы сынып оқушысы Әдетхан Ринат 
Абайдың 146 өлеңін, 5 қара сөзін, 1 по-
эмасын және Шәкәрімнің 45 өлеңін, 
барлығы 197 шығарманы жаттап кел-
ген екен. Бірінші болып қазылардың 
сынына іліккен Ринаттың өзге 
өлеңдерден тосылмағанымен «Жаз» 
өлеңінен жаңылысып кетуі көңілдерді 
құлазытқаны анық. Ал, ұшқыр ойы 
мен таудай талабы талай жанды тәнті 
етпей қоймаған Нұрсұлтан есімді 
өжет те алғыр қатысушыны жоғары 
бағаламау мүмкін емес еді. Жарыс 
жолына екінші болып шыққан Ал-
маты қаласы, Түрксіб ауданы, №48 
орта мектебінің 6 – сынып оқушысы 
Қожағұл Нұрсұлтан Абайдың 115 
өлеңін, 3 қара сөзін, 1 поэмасын, 19 
аудармасын, Шәкірәм бабаның 25 
өлеңін, жиыны 163 шығармасын жатқа 
біледі екен. Қай өлеңінен сұраса да 
тосылмаған өреннің өлең оқудағы 
дауыс мәнері де көрерменін  сүйсінтті. 
Нұрсұлтандай ұланына көпшілік зор 
қошеметін толассыз жаудырып жатты. 
Біз де кішкентай қатысушымызды сай-
ыс соңынан сөзге тарттық. 

- Абайдың жыр маржандарын 
теріп, тұнығына бойлаған сайын 
тереңдей түсетін жауһардай асыл 
сөздерін өзіме өмірлік азық ете оты-

рып, Абай әлемін тану мен үшін 
бақыт, - дейді Нұрсұлтандай өреніміз. 
Баласының бәйгеге түскен сәтінде 
тақымын қыса келген анасы Алмагүл 
Нұралиева да баласының бір бума 
болған марапаттарын, жетістіктерін 
бізге де жайып салып, ағынан жа-
рылды. Жүлделі марапаттарына 
қарап еріксіз сүйсінесің. Анасының 
айтуынша бұл байқауға 1 жыл бұрын 
дайындық бастаған көрінеді.  Ал, 
нәтиже тіптен тамаша. 

Сондай-ақ, Ақмола облы-
сы, Көкшетау қаласы М.Ғабдуллин 

атындағы №3 орта мектептің 7 – сы-
нып оқушысы Рашитов Ермектің жатқа 
оқудағы қабілеті жоғары болғанымен 
қазылар тарапынан қысқа өлеңдерінің 
көптігі сынға алынды. Дегенмен өжет 
өрен ұзақ өлеңдерден де сұрауларын 
өтініп, толықтай жатқа білетіндігін жа-
сырмады. 

Кезек қасиетті жеті санына кел-
генде ШҚО Зайсан ауданы Шекарашы 
орта мектебінің намысын қорғап кел-
ген 10 – сынып оқушысы Дүйсенбекова 
Еркеназ есімді назды қызымыз ортаға 
шақырылып, өнерімен көптің көңілін 
өсірді. Өлең қоржыны да қомақты Ер-
кеназ Абайдың 205 өлеңін, 25 қара 
сөзін, 5 поэмасын, 40 аудармасын, 
Шәкәрімнің 100 өлеңін, жиыны 375 
шығарманы жатқа білетін өреннің 
өзге қатысушылардан өлең саны да 
оқ бойы озық тұрды. Қазылардың 
да әр жерінен  сұраған өлеңдерінен 
тосылмай жатқа оқуы дүйім жұртты 
тәнті етті. Мұнан соң іле шала Абай 
ауданының намысын қорғай шыққан 
Шәкәрім орта мектебінің 11 – сынып 
оқушысы Дінслямова Аружанның 
өнері тамашаланды. Ол Абайдың 175, 
Шәкәрімнің 90 өлеңін, 2 поэмасын, 
барлығы 267 шығармасын жаттап 
келген екен. Роза Мұхаметжанқызы 
тарапынан хакімнің бірде бір қара 
сөздерінің болмауы сынға алын-
са, артынша қара сөздері бола тұра 
тізімге кірістірілмей қалғандығы 
анықталды. Дегенмен абайлық 
өреннің қанжығасына төмен бағалар 
еншіленді. Осылайша кезекпе – кезек 
қатысушылардың өнерлері ортаға 
салынып, қазылар тарапынан сын 
ескертпелер де айтылып жатты. 
Мәселен, көп өрен Абай өлеңдерінің 
сөздерін өзгеше қылып айуы жиі 
көрініс тапты. Ең көп қатысушы 
топтасқан бірінші бөлімнің жалғасы 
түскі үзілістен соң қайта өрілді. Бұл 
кезеңде әскери мектеп ұландары 
мен мамандандырылған мектеп - 
интернатының оқушылары өнерлерін 
ортаға салды. Дегенмен қабілет – 
қарымдарының жеткені болар, өлең 
қоржындары таяздау сезіліп жатты. 

Алғашқы бөлім тәмамдалысымен, 
лезде ІІ – бөлім сайыскерлері «Көңілім 
әнді ұғады» бөлімі бойынша бақтарын 

сынады. Бұл бөлімде құлақтан кіріп 
бойды алған тамаша әндер шырқалып, 
байқаушылар талабы бағамдалды. 
Жарыс шымылдығын Абайдың  
«Көзімнің қарасы» атты әнімен 
түрген Астана қаласы №51 орта 
мектебінің 8 – сынып оқушысы Жор-
туыл Ерасылғалидің өнерін жалғаған 
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы №21 
орта мектебінің 6 – сынып оқушысы 
Мукашева Инара Шәкәрім бабаның 
«Бұл ән, бұрынғы әннен өзгерек» 
әнін орындады. Осылайша жарыс жо-
лын өзіндік мақам, зор дауысымен, ән 
орындау стилімен көпті сүйсінткен 
әуендер жарыса шырқалды. Атырау 
облысы №36 орта мектебінің 9 – сы-
нып оқушысы Темірғали Жанғалидың 
орындауындағы Абайдың «Сегіз аяқ» 
әні зор әрі асқақ үнмен шырқалса, 
«Айттым, сәлем, Қаламқас» әнін 
опералық стильде орындаған ШҚО 
Семей қаласы №47 орта мектебінің 11 
– сынып оқушысы Оразов Айдостың 
өнері қазылар тарапынан жоғары 
бағаланды. Одан соң абайлықтар 
сенімін үкілеп шыққан Абай мектеп 
лицейінің 11 – сынып оқушысы Орын-
жанова Ақберен «Ем таба алмай» 
әнімен тыңдарманын еліте білді. 
Қатарынан бірнеше сайыскерлер БҚО 
Асхатқызы Перизат, Жамбыл облысы 
Шухратова Алина, Қарағанды облысы 
Жанділда Жасмин Шәкәрім бабаның 
«Бұл ән, бұрынғы әннен өзгерек» әнін 
шырқап, жоғары ұпайлар еншілеп, 
тыңдармандарын да тамсантып, 
зор қошеметке бөленді. Бұл бөлімде 
әннен бөлек күйдің де майталман-
дары өнерлерін ортаға салды. Олар, 
Құрманай Әлибек пен Сатыбалды     
Наурыз күйлерді құйқылжыта шертіп, 
домбыра құлағында шебер ойнады. 

Кезек ІІІ – бөлімге ойысқанда жыр 
дәптерлерін қойындарына қысқан жас 
ақындарға сахна төрі ұсынылды. Бұл 
бөлімде Мұратбек Оспанов, Дәметкен 
Омарбаева, Төлеген Жанғалиев сын-
ды адуынды ақындардың сынына 
шыдас беру тек кесек ойлы, шабыт-
ты ақындардың ғана қолынан келері 
сөзсіз еді. 

«Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда» атты бөлім бойынша 
20 сайыскер бақтарын сынап, жыр 
маржандарын төгілтті. Ақындар 
бөлімінің шымылдығын алғаш бо-
лып түрген Астаналық Қанафин 
Әділет Абай заманының әлеміне 
киім үлгісімен бойлағанымен, 
ақындық қыры жағынан осалдық 
танытты. Ақтөбе қаласынан кел-
ген Қабасов Нұрдәулеттің «Бала 
қиял», Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған арнау жырла-
ры тамаша өрілді. Абайдың ақындық 
бұлағынан сусындап келе жатқан 
жас өрен Қарауыл гимназиясының 
оқушысы Оралқызы Зарина «Күзгі 
бақ», «Абайға арнау» өлеңдері 

тыңдаушысын тауып, зор қошеметке 
бөленіп, қазылар тарапынан да 
жоғары ұпайларды қанжығалады. 
Маңғыстау облысынан жасын жыр-
ларын арқалай келген Қуанышұлы 
Асыланның «Бойы ұзын қыз» атты 
әзіл өлеңі тыңдарманын бір серпілтсе, 
кесек–кесек ойлы туындыларымен 
талабының ұшқырлығын танытты. 
Айта кетейік, өлең қорларындағы 
үздік деген 1-2 ғана өлеңдерін оқыған 
өрендердің әлі де жұтаңдау тұстары 
көп-ақ екен. Оның үстіне лирикалық 
өлеңдерінің жоқтығы қазылар 
алқасын қынжылтты. Осылайша ІІІ – 
бөлім де соңына таяп, қазылар алқасы 
қорытындысын шығарғанша өрендер 
өнерлерін тамашалатты. 

Осы тұста ІІ – бөлім бойынша өнері 
асқақ шыққан Шухратова Алинаның ішкі 
тебіренісімен бөліскен едік. -Киелі мекен 
Абай еліне бірінші рет келуім. Жол бойы 
тарихи өлкелер таныстырылып, хакім 
Абай жайлы көп мағлұматтар алдық. Бұл 
күндер мен үшін қайталанбас ерекше 
сәттермен есте қалмақ,- дейді бірнеше 
халықаралық байқаулардың жеңімпазы 
ішкі тебіренісін жасыра алмай. 

Осылайша ең шешуші сәт те соңына 
таяған болатын. Жеңімпаздар есімдері 
көпшілік алдында құрметпен таныс-
тырылды. Бас жүлдені «Өлең - сөздің 
патшасы, сөз сарасы» бөлімінде бағын 
сынаған зайсандық Дүйсенбекова 
Еркеназ жеңіп алды. Ал, І – орынды 
жамбылдық Қанат Дастан (І- бөлім), 
қарағандылық Жанділдә Жасмин         
(ІІ - бөлім), абайлық Оралқызы Зарина 
(ІІІ - бөлім) иеленсе, ІІ – орынға Мәсек 
Назерке мен Қожағұл Нұрсұлтан                         
(І - бөлім), семейлік Оразов Айдос 
пен жамбылдық Шухратова Алина                      
(ІІ - бөлім), маңғыстаулық Қуанышұлы 
Асылан мен БҚО-нан келген Құбашев 
Ақеділ (ІІІ - бөлім) тұрақтады. Сондай-
ақ ІІІ – орынға Маңғыстау облысынан 
Мешітбаева Мадина, Ақмола облысы-
нан Рашитов Ермек, Астана қаласынан 
Әдетхан Ринат (І - бөлім) ие болса,                                         
ІІ – бөлім бойынша Сатыбалды Наурыз, 
БҚО-нан Асхатқызы Перизат, абайлық 
Акберен Орынжанова, ІІІ – бөлімнен 
ОҚО – нан Шарап Ізет, ақтөбелік 
Нұрдәулет Қабасов, астаналық Әділет 
Қанафин иеленді.

ТҮЙІН: Биылғы Абай 
оқуларынан түйгеніміз көп бол-
ды. Ұйымдастырылу деңгейі де, 
оқушылардың талап үдесінен та-
была білуі де жыл өткен сайын 
жаңаланып, соны қырынан көрініс 
тауып келеді. Ақынның асыл 
сөздерін бойына тоқыған саналы 
ұрпақтың саны да уақыт өткен сай-
ын өсе түсуде. Бұл ретте әлбетте, 
қазақ әдебиеті пәні мұғалімдерінің 
ізденісі, педагогикалық тұрғыдағы 
еңбектері жемісті екені анық. 

Қазіргі жаңа технология 
дендеген жаһандану заманында 
ұлттық болмысымызды өзгертпей 
сақтап, Абайдың сөзімен айтқанда 
адамшылық қасиеттерімізді 
ұштай түсуде Абай мен Шәкәрім 
шығармашылығы адастыр-
мас шамшырақ. Ендеше Абай 
өсиеттерін келешегіне бағдар ет-
кен жас өрендердің бұл талпынысы-
на біз де зор қуаныш білдіреміз. 

Нұржан Байтөс,
Тоғжан Нұғыбаева,

Самал Серікқазиева,
«Абай елі»

ӨРЕНДЕР ӨНЕРІНІҢ ӨЛШЕМІ - ХАКІМНІҢ АСЫЛ СӨЗДЕРІ
ХVІ республикалық Абай оқулары
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Сарып (бруцеллез- brucellosіs) 
- адам мен малдың жұқпалы ауруы. 
Аурудың қоздырғышы бруцелла — 
суыққа төзімді, ыстыққа төзімсіз бакте-
рия. Мұны 1886 жылы ағылшын дәрігері 
Д.Брюс (1855 — 1931) тапқан. Кейіннен 
бұл аурудың адамға малдан жұғатыны 
анықталды. Сүтті қайнатқанда және 
пастерлегенде бруцеллалар бірден, 
арнайы дезинфекциялық заттардан 
бірнеше минутта, ал тура түскен күн 
сәулесінен бірнеше минуттан 3-4 сағат 
аралығында өледі. Топырақта 3 ай, суда 
және тоңазытылған етте 5 айдай, сиыр 
сүтінде 45 күн, тұздалған қой терісінде 2 
ай, мал жүнінде 4 айдан артық тіршілігін 
сақтай алады. Сарыппен көптеген үй жа-
нуарлары (қой, ешкі, сиыр, шошқа) ау-
ырады. Ауырған мал іш тастайды және 
шуы түспейді. Індет малдың несебі, сүті, 
жыныс мүшесінен аққан жалқаяқ, іш 
тастаған малдың қағанағы, лас төсеніш, 
құрал-жабдық т.б. арқылы тарайды.

Ауру деп танылған мал оқшауланып, 
бөлек бағылуы керек. Олар арнайы 
күтімде болып, 15 күн ішінде етке 
өткізілуі керек.

Сарып әсіресе шикі сүт, ауру малдың 
сүтінен жасалған қатық, қаймақ, сары май, 
ірімшік сияқты тағамдар арқылы жұғуы 
мүмкін. Осы айтылған тағамдарды дайындау 
кезінде оның технологиясы ұқыпты сақталуы 
тиіс. Сарыпқа шалдыққан сиырдың сүтін 30 

минут қайнатқаннан кейін ғана ішуге болады. 
Ет тағамдарында тұздың жеткілікті болуы, 
оны сақтау мен дайындауда белгіленген тех-
нология бұлжытпай орындалуы керек.

Сарыппен ауырған жағдайлардағы 
қажетті шаралар: 

1. Отбасындағы адамдардың арасын-
да сарыппен ауырып қалмау шараларын 
орындау. 

2. Сарыптың жедел түрімен 
ауырғандардың созылмалы түріне өтуіне 
жол бермеу. 

3. Созылмалы сарыптың қабынуын 
шектейтін амалдарды қарастыру. 

4. Малдәрігерімен бірге малдың са-
рыппен ауырып қалмауы үшін тексеріс 
жүргізу, ауырған малдан құтылу шара-
ларын қадағалау.         

5. Сүт өнімдерін тек қайнатып ішуді 
насихаттау. 

6. Халық арасында сарыппен күресу 
уағызын белсенді жүргізу.

Абай ауданының 
ветеринария бөлімі

Абай ауданы бойын-
ша «Қазақстан Республи-
касында діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы 
іс-қимыл жөніндегі  2013-
2017 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына 
орай» Абай ауданы Ішкі сая-
сат бөлімінің Дін істері ма-
маны Қабеп Жарас Сәбитұлы 
«Құнанбай қажы» мешітінің 
тұрақты жамағатымен кез-
десу өткізді. Кездеуде 
«Діни ілімді дұрыс сенімді 
әлеуметтік желілер арқылы 
алу» тақырыбында өрбіді.

Қазіргі қоғамымызда 
ақпараттық технологиялардың 
жетістіктері саналатын 
әлеуметтік желілер (Facebook, 
Вконтакте, Twitter, Instagram,  
WhatsApp) арқылы көптеген 
мүмкіншіліктер ашылуда. 
Соған байланысты казіргі 
ел азаматтары, әсіресе жас-
тар мен жасөспірімдер бұл 
қызметті тұрақты пайдалана-
ды. Ақпараттардың тез таралу-
ына мұрындық болып отырған 
осы желілер арқылы әртүрлі 
мазмұндағы бейнероликтер 
немесе үндеулер, хабарлама-
лар да таралып жатады. Кейбір 
азаматтар діни мазмұндағы 
ақпараттарды кездейсоқ 
жіберсе, кейбір ақпараттар жо-
спарлы түрде таратады. Сол 
арқылы адамдар бір-бірлерімен 
танысып, көзқарастарын бөлісіп, 
біртекті ұстанымдағы адамдар 
бірігіп топ құрып жатады.

Алайда, көптеген белгісіз 
ақпараттар мен хабарлама-
лар азаматтарымыздың діни 
көзқарасын қалыптастыруға 
бағытталған. Олардың

Олардың ішінде ең белсенді 
таралып отырғаны еліміз үшін 
дәстүрлі емес болып саналатын 
діни ұйымдар мен топтардың, 
тіпті экстремистік, теріс сенімдік 
мәліметтер деуге болады. Мы-
сал ретінде: Ақтөбе обылысында  
“телефон арқылы терроризмді 
насихаттаған” 8 адам сотталды. 
Олар үш жылдан алты жылға 
дейінгі бас бостандықтарынан 
айрылды.  Судья Әлия Бек-
талиева “WhatsApp арқылы 
терроризмді насихаттады” 
деп айыпталған 8 адамға үкім 
шығарды. Сот үкіміне сәйкес, 
“қылмысты ұйымдастырушы” 
ақтөбелік Қайрат Бектенов 6 
жылға бас бостандығынан ай-
рылды, Жайнарбек Сапанов, Ай-
бар Қырбаев, Аманжан Ибрашев 
пен Қанат Кенжебай 5 жылға бас 
бостандықтарынан айрылды. 
Сотталушылардың WhatsApp 
арқылы “Оқы, қара, тыңда. Амал 
жаса” деген атпен топтық чат 
құрғаны белгілі болды. Топты 26 
жастағы ақтөбелік ашқан. 

Топтық чатта мазмұны 
радикал-экстремистік аудио-бей-
нероликтер мен текстік файл-
дар тұрақты түрде жарияланып 
тұрыпты. Конференция мүшелері 
арасында қарулы қақтығыстар, 
ғимараттар мен автокөліктердің 
жарылған сәті түсірілген бей-
нероликтер ашықтан-ашық 
насихатталған. Тергеу осы топқа 
мүше 8 “азаматты терроризмді 
насихаттады” деп айыптаған 
еді. Олар яғни, 3 тамызда бас 
бостандығынан айрылғандар 
Ақтөбе, Атырау, Оңтүстік және 
Батыс Қазақстан облысының 
тұрғындары. Сондықтан қазіргі 
діни жаңғыру, дінге оралу кезеңде 

кейбір азаматтарымыздың 
бұрыс бағыттағы діни 
көзқарасқа байқамай бет 
бұрып, діндарлар арасында 
көптеген түсініспеушіліктерге, 
қайшылықтарға, радикалдық 
формадағы қимылдарға себеп бо-
лып отыр. Осы себепті, дін жолына, 
имандылық жолына бет бұрған, не 
болмаса діни сауатын жетілдіргісі 
келетін азаматтар, жастар діни 
білім мен мәліметтерді еліміз 
үшін дәстүрлі болып саналатын 
ақпарат көздерінен алуы барын-
ша маңызды. Ал діни тақырыпта 
сенімді әрі білікті мәліметтерді 
таратып отырған ақпарат көздері, 
олар Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасына тиесілі сайт-
тар мен мерзімдік басылым-
дар болып табылады. Олардың 
қатарында «e-islam.kz», «muftiyat.
kz», «muslim.kz», «azan.kz», «islam.
kz» сияқты белді интернет сайтта-
ры бар. 

Әсіресе «e-islam.kz» сайтын-
да дін саласының білікті сарап-
шылары оқырмандар тарапынан 
қойылған сауалдарға лайықты 
деңгейде жауаптар беріп оты-
рады. Діни көзқарастарымыз 
бен бағытымыздың сенімді 
ақпараттардан мәлімет алуы, 
діни біртұтас пікіріміздің 
қалыптасуы еліміздің руха-
ни тұрақтылығы мен бірлігі 
үшін, әрі рухани қарыштап да-
муымыз үшін аса маңызды бо-
лып табылады. Сондықтан 
әрбіріміз өзімізге, сенімімізге, 
отбасымызға, жақындарымызға 
жауапкершілікпен қарайық!!!

Жарас  ҚАБЕП,
Ішкі саясат бөлімінің 

дін істері маманы 

ШҚО бойынша 
Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаменті 

Абай  аудандық пробация 
қызметінде 

«Альтернативник» 
атты Республикалық 

профилактикалық 
іс-шаралары өтуде

Қазіргі уақытта 2015 жылдың қыркүйек  айының 
14-і мен 21-і аралығында «Альтернативник» атты  
республикалық профилактикалық іс-шаралар 
жүргізілуде.  ШҚО бойынша ҚАЖ департаменті 
Абай аудандық  пробация қызметінің есебінде 
тұрған бас бостандығынан айырумен байланы-
сты емес жазаға сотталған тұлғалар тарапынан 
жасалатын құқық бұзушылықтың қайталануының 
алдын алу мақсатында Қазақстан Республика-
сы Ішкі Істер министірінің  бұйрығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министірлігі 
Қылмыстық атқару жүйесі Комитеті туралы ережені 
басшылыққа ала отырып, бас бостандығынан айы-
румен байланысты емес жазаға сотталғандардың 
тұрғылықты мекен-жайлары, және жұмыс орын-
дары бос уақыттарында қандай іс-әрекеттерімен 
шұғылданатынын анықтау үшін Абай аудандық 
пробация қызметінің қызметкерлерімен Абай 
аудандық ІІБ ӘПБ учаскелік полиция инспектор-
ларымен бірлесіп тексерулер жүргізіліп жатыр, 
тексерген кезде есепте тұрған бас бостандығынан 
айырумен байланысты емес тұлғалармен қоғамға 
қауіпті іс-әрекетер мен заң бузушылықтар 
жасағандығы анықталып  олармен тиісті іс-шарала 
атқарылуда.

Нұрлыбек АЛТЫНБЕКҰЛЫ                                                
ШҚО бойынша ҚАЖД

Абай аудандық пробация қызметінің
аға инспекторы

әділет аға лейтенанты

Жаңа оқу жылы қарсаңында 
еліміздің әрбір білім ордаларында 
игі шара «Мектепке оқулықпен» 
атты республикалық акциясы 
орын алған еді. Оқушыларды 
оқулықпен толықтай қамтамасыз 
етуге бағытталған бұл акция 
Абай мектеп- лицейінде де өз 
деңгейінде жүйелі жүргізілді.
Тамыз айының 1 мен 18 күндері 
аралығында 1-11 сыныптарға 
түгел дерлік оқу кітаптары та-
ратылып, үлестірілді. Әсіресе, 
биылғы оқу жылында 4-5-6-11 
сыныптар толықтай тегін әрі жап 
- жаңа оқулықтармен қамтылды. 
Кітап толы сөмкелерін асынған 
оқушылардың жүзінен сабаққа 
деген сағыныштарын да аңғару 
қиын емес еді. Пәндік кітаптарын 
парақтауға асығатын балғындар 
үшін игилікті бастама зор 
қуанышқа бөледі. 1 – қыркүйек 
– Білім күніне арналған 
алғашқы қоңырау салтанатын-

да мектеп табалдырығын алғаш 
аттаған әрбір бірінші сынып 
оқушыларына арнайы Қазақстан 
Республикасы Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаевтың аты-
нан сыйлық «Менің Отаным 
- Қазақстан» атты кітабы тара-
тылды. Бұл кітап мектепке енді 
келген оқушыға туған елі туралы 
алғашқы ұғым беріп, Қазақстан 
халықтарының бірлігін сезі-
нуге, азаматтық ұстанымын 
қалыптастыруға мүмкіндік 
берері хақ. Өз өміріндегі ең 
алғашқы сабақта Елбасының 
атынан сыйлық алған бірінші сы-
нып оқушылары өз еліне деген 
мақтаныш пен құрмет сезіміне 
бөленді. Бұл игілікті үрдіс бұдан 
былай да жалғаса береді деген 
сенімдеміз. 

Шолпан БАЙЖОКИНА, 
Гүлшат ТОҚАЖАНОВА, 

Мектеп кітапханашылары

Өзіміз күнде куә болып жүргендей, 
кейінгі жылдары аудан әкімі Тұрсынғазы 
Жантұяқұлының тікелей басшылығымен, 
аудан азаматтарының ат салысуымен 
ауданымыздың келбеті танымастай 
болып өзгеріп келеді. Абаттандыру, 
көркейту ісінде айтарлықтай жұмыстар 
жасалды. Барлық ауылдарда жолдар 
жөнделіп, көшелер жарықтандырылды,  
мәдениет үйлері мен клубтар салын-
ды. Шағын футбол алаңдары, хок-
кей корттары да жасалып, ел игілігіне 
пайдалануға берілді. Бірқатар ауылдарға 
су құбырлары тартылды. Саржал ауы-
лында жаңа мектеп, мәдениет үйі салы-
нып, халық игілігіне қызмет етуде. Ау-
дан орталығы Қарауылда да Мәдениет 
үйі, Орталық кітапхана, балабақша, 
әкімдік ғимараты, Әнет баба паркі сынды 
көптеген нысандар жөндеуден өткізілді 
немесе жаңадан салынды.

Орталық көшелердің бойына 
мүсіндер орнатылды. Әдемі дюралайд-
тармен ою-өрнек түрінде жасалған аспа-
лы жарықтар көшелерге өте көрік беріп 
тұр.

Сонымен қатар барлық ауылдар-
да және Қарауылдың Семей  қаласына, 
Аягөзге және Қарауыл төбеге ба-
ратын жолдарына қақпалар орна-
тылып, сол қақпаға дейінгі жолдар 
жарықтандырылды. Бүлдіршіндерге 
жаңадан балабақша салынып, қараша 
айында пайдалануға берілмек.

Құнанбай бабамыздың атындағы 
орталық алаң қайта жарақталып, 
жөнделді. Ол жерге биік сахна жасалып, 
заманауи лэд-экран ілінді. Көшелердің 
барлығына билбордтар қойылып, 

жаңартылып отырады. Сонымен қатар 
шеткі көшелердің барлығына асфальт 
төселіп, жарықтандырылды. 

Ауданымызға келген қонақтар 
қызыға қарап, таңданыстарын жасыр-
май, ризашылықтарын білдіріп жата-
ды. Мұның барлығы сіз бен біздің ортақ 
жетістігіміз.

Осы жұмыстың барлығы бюджеттің 
қыруар қаржысына, тұрғындардың 
қажырлы еңбегінің нәтижесінде 
жасалған дүниелер. Сонымен қатар әр 
нысанды салу, жөндеу үшін де уақыт пен 
еңбек қажет. Әрбір жұмыс осы салаға жа-
уапты мамандар тиісті құжаттарын дай-
ындап, келісіп, қадағалап, бақылаудың 
арқасында жүзеге асатыны белгілі.

Оның сыртында Күшікбай асуындағы 
бұлақ басы, қос ғашық Еңлік-Кебек 
кесенесінің басы қайта абаттанды-
рылып, жөндеуден өтіп, жүргінші 
жолаушылардың демалатын орнына ай-
налды.

Болашақта да атқарылар ауқымды 
жұмыстар бар. Атап айтсақ, Қарауылда 
бассейн салу, Жидебайға кіре беріс 
жерді абаттандыру және тағы да басқа 
да үлкен жұмыстар жасалмақ. Жыл 
сайын тазалық айлығы жүйелі түрде 
жүргізіліп, жеке тұрғын үйлер ақталып, 
сырланып, қақпа-қорғандарын ауысты-
рады. 

Бірақ, өкінішке орай осынау шаралар, 
қаншама еңбекпен жасалған дүниелерді 
еш аяусыз бүлдіріп жатамыз. Жастары-
мыз, мектеп оқушылары ескерткіштердің 
үстіне шығып алады, әр жерін сын-
дырып кетеді, төселген плиткаларын 
тепкілеп бүлдіріп жатады. Одан қалса 

сыра, сусын ішкен бос бөтелкелерін, 
қағаз, қоқыстарды бей-берекет ша-
шып кетеді. Саябақтардағы демалатын 
орындықтарға аяғымен шығып алады. 
Жақында Еңлік-Кебек кесенесінің жа-
нына орнатылған мүсін-еліктің құлағын 
сындырып тастағанын көрдік. Осы сияқты 
мысаларды көптеп келтіруге болады.

Сондықтан да, жас ұрпақ тәрбиесімен 
айналысатын педагогтар үшін мынадай 
тың ұсыныс жасағым келеді.

Аудан мектептерінде осы жасалған 
дүниелерді слайд ретінде суретімен, 
жұмсалған қаржысымен қоса көрсете 
отырып тәрбиелік бағыттағы сынып 
сағатын өткізсе... Онда осы жұмыстарды 
кімдер жасады, қандай еңбекпен жа-
салды деген тақырыпта оқушылармен 
әңгімелесе отырып таныстырса. Бұл әр 
баланың санасында қалар еді және ол 
кейін басқа жерге барғанда да ондай 
тәртіпсіздікке бармайтын болар еді.

Ауылымызды қастерлейік! Мәдени 
орындар, саябақтар, басқа да демалыс 
орындарын көзіміздің қарашығындай 
қорғап, сақтауға ат салысайық! Оның 
тазалығы, мәдениеті үшін күресейік!

Аулаңды таза ұста, көшеңе қоқыс               
тастама! Ағаш ек, гүлмен жайнат!

Біз ұлы Абайдың ұрпақтарымыз. 
Сондықтан да рухымыз биік  болуы тиіс. 
Өзгелер үлгі алатындай мәдениетті, на-
мысты, иманды, салауатты, білімді, білікті 
болайық !

Нұргүл САҒЫНДЫҚОВА,
Қарауыл ауылы.

«Мектепке оқулықпен»

ДІНИ ІЛІМДІ ДҰРЫС СЕНІМДІ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР АРҚЫЛЫ АЛУ

Абай ұланына хат

АУЫЛЫМЫЗДЫ АЯЛАЙЫҚ!

 Қазір халық тұтастай баллонға 
сығымдалған пропан, бутан газдарын ас 
әзірлеуге пайдаланады. Көгілдір отын 
адамдарға қолдану жағынан өте ыңғайлы 
– тез тұтанады, таза, ыдыстарға күйе 
жұқпайды, түтінге қақалмайсыз. Былай 
алып қарағанда газдың отын ретінде пай-
дасы теңдессіз, бірақ адамдар оның қатерлі 
жақтарын көбінесе қаперге ала бермейді. 
Газға ұқыппен қарамай, сәл ғана қателік 
кетсе, дос болып жүрген пропаныңыз нағыз 
қатерлі жауыңызға айналып, үйіңізге үлкен 
апаттар әкелуі мүмкін. 

Газ жарылысының салдарынан қайғылы 
оқиғалар елімізде жиі болып тұрады. Бір 
адамның ұқыпсыздығынан, қауіпсіздік 
ережелерін сақтамауынан көрші тұратын 
бірнеше жанұя қайғылы жағдайға тап болып, 
зардап шегеді. Қарапайым ғана ережелерді 
еске ұстамаған жандар орны толмас өкінішке 
ұрынып жатады. 

     Соңғы жылдары газға уланып, иіс тиіп 
өлгендердің саны көбейіп отыр. 

Қазіргі кезде газ баллондары барлық 
жерде қолданылады. Газ баллондары 
алыстағы ауылдарға да таратылады, табиғат 
аясына демалуға шығатындар өздерімен 
алып жүреді. Сондықтан оның пайдасы-
мен бірге қаншалықты  қауіпті екендігін 
білген жөн. Адамдар шоғырланған жерде 
газ баллоны атылса, кішігірім бомбаның  
жарылғанымен бірдей болады, көп шығын 
әкеледі. Баллондағы газды қолданып биз-
нес жасайтындар өртке қарсы қауіпсіздік 
ережелерін қаншама сақтайды дегенмен, газ 
сығымдалған баллондардың ақауы болуы 
мүмкін, күннің көзінде тұрып қызуы мүмкін.

Осындай ұсақ-түйек, адам ескере 
бермейтін нәрселерден қайғыға душар ететін 

оқыс оқиғалар туады. Сондықтан  көпшілік 
жүретін жерлердегі көшпелі асханалардың 
газ баллондары адам өміріне қауіпті деп са-
налады.

Мысалы кейбір азаматтар салғырттық 
танытып газ плитасынан газ балонын 
жалғап тұратын қосынды жалғауларын 
сыммен және тағы басқа қолда бар заттар-
мен бұраудың салдарынан, жалғау бойынан 
газ шығып, жанып тұрған газ плитасынан от 
шығарады. 

Газды қолданғанда нені істеуге болмай-
ды:

• Газ баллондарын, жабдықтарын өзіңіз 
жөндемеңіз; 

• Газға темір құралдармен соқтықпаңыз, 
ұшқын шығып атылуы мүмкін; 

• Газ тетіктерін ашып, жабатын 
құралдарды  қараусыз қалдырмаңыз,  әсіресе 
балалардың қолына тимесін. 

Егер газдың иісі қатты шыққанын 
сезсеңіз:

Балонды жабыңыз
Бөлмені желдетіп, газдан тазартыңыз 
Газ толған бөлмедегі телефонды 

қолданбаңыз, болмашы ұшқыннан өрт шығу 
қаупі бар. 

Есіңізде ұстаңыз!
От тұтатуға, ешқандай электр 

құралдарын қосуға немесе өшіруге болмай-
ды!

Газдың шығып жатқан жерін сабынның 
көбігі арқылы анықтауға болады.

Тұрғали Дәурен
Абай ауданының  Төтенше жағдайлар 

бөлімінің бастығының 
міндетін атқарушы

БРУЦЕЛЛЕЗ

Жоғалды
Т ы н ы с б е -

ков Серикказы 
Жу м а б е ко в и ч т і ң 
атына 11.01.2002 
жылы берілген 
№ 012748035 
нөмірлі жеке куәлік 
жоғалғандықтан 
жарамсыз деп та-
нылсын.

Саржал ауылының тумасы, 
Би-Ата ауылы және Қарауыл 
ауылының тұрғыны болған 
ардақты асыл ана, аяулы жар 
Зәбира (Зәйра) Мұқанқызының 
өмірден өткеніне 10 жыл болды. 

Анажан шаңыраққа 
болдың пана.

Жамандық қылмаушы
 едің ешбір жанға.

Амал не, жоқсыз 
бүгін ортамызда.

Сағындық, ана, 
сізді баршамыз да.

Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің.
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.
Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы.
Сағынышпен туғандары еске алады.
10 жыл болды өзіңізсіз  өткен күндер.
Жадымызда мәңгіге сақталады.

Сағынып еске алушылар: жұбайы Әкімберген, 
балалары, немере –жиендері.

Еліміздің демократиялық, зайыр-
лы, құқықтық және әлеуметтік мемле-
кет ретінде орнықтыру жолындағы ең 
басты қауіп-қатерлерінің бірі сыбай-
лас жемқорлық екені барлығына белгілі. 
Тәуелсіз еліміздің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес-мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі ретінде айқындалған. 
Осыған байланысты елімізде көптеген 
жұмыстар атқарылуда.

Құқық қорғау органдарында тиісті 
қадағалаудың басымды бағыттарының бірі 
ҚР-ның «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңының мүлтіксіз қолданылуы 
болып табылады. Қазақстан Республика-
сы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңының мүлтіксіз қолданылуын 
қамтамасыз ету мақсатында тынбай күрес 
жүргізіліп келеді. Күнделікті өмірде, сы-
байлас жемқорлық туралы айтқан кезде 
міндетті түрде мемлекеттік қызметкер еске 

түседі. Алайда, жеке секторда да сыбайлас 
жемқорлықпен байланысты қылмыстардың 
ауқымы аз емес. Осы тұста айта кететін мәселе, 
ол тұрғындардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы сауатының кемшіл түсіп 
жатуы. Сыбайлас жемқорлық сияқты ауыр 
қатерді тек мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының күш-жігерімен ғана емес, 
азаматтық қоғам институттарымен бірлесіп 
жеңуге болады. Және де, бұл қылмыспен 
тек қана құқық қорғау органдары ғана емес, 
қазір халықтық демократиялық партия «Нұр 
Отанның» өкілдері, басқа қоғамымыздың 
өркениетті дамуына кері әсерін тигізетін за-
уал ретінде қарап, осы қылмыстың алдын-алу  
да түрлі шаралар жүргізіп жатқандығын еске 
сала кеткім келеді.  

                                                                  Б.М.Малгаждаров
ШҚО бойынша ҚАЖД

Абай аудандық пробация қызметінің  
инспекторы әділет аға лейтенанты

Көңіл айту
С.Бекбосынов атындағы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, осы мектептің 
жұмысшысы Қодығанов Медғат Оралғазыұлына әкесі

Қодығанов Оралғазының
қайтыс болуына  байланысты қайғысына 

ортақтасып көңіл айтады.

Қарауыл ауылының 
тұрғыны отбасымыздың 
алтын діңгегі ардақты 
ана, немерелерінің сүйікті 
әжесі Көшкінбаева Би-
кен өмірден өткеніне 40 
күн болды. Анамыздың 
жарық бейнесі жүрегі-
мізде мәңгі сақталады. 

 
Жан жылуы 
жанарынан көрінген,

Анамыз ең мейірімің төгілген. 
Мәңгіліктің мекенінде жатсаң да,
Жарқын бейнең кетпес Ана,  көңілден.

Төбеден күн, табаннан сыз өткізбей,
Бағып-қағып жарық өмір сыйлаған. 
Қайран ана, сағынамыз өзіңді,
Жылы шырай мейірімді көзіңді. 

40 күн болды қасымызда жоқсың ғой,
Ести алмай сарғаямыз сөзіңді. 
Топырағың торқалы мамық болсын,
Пейіштің ортасынан орын болсын. 

Еске алушылар: 
Көшкінбаевтар әулеті, балалары

Анамыздың рухына бағышталған 40 
күндік ас 18 – қыркүйек күні «Қаракөз» 
тойханасында 12-00 де ерлер мен әйелдерге 
бірге беріледі. Қатымға барлық туған-туыс, 
құда-жекжат,  ауылдастарды шақырамыз

Көкбай ауылының тұрғындары болған 
ардақты әкеміз Сарқыт Ағыбайұлының 
дүниеден озғанына 11 жыл, аяулы анамыз  Мәпиза 
Сүлейменқызына 22 қыркүйек күні 30 жыл то-
лады. Бұрынғы Көкбай ауылдық емханасында 
қарапайым жұмысшы қызметін қалтқысыз атқарып, 
еңбегінің жемісін де көрместен, құлындарының 
қызығына да кенелместен, небәрі 49 жасында 
өмірден ерте озған асыл анамыздың ақжарқын 
жүзі мен кісі жанына қастығы жоқ мейірбан да мо-
мын мінезді әкеміздің нұрлы бейнесі жүрегімізде 
мәңгілікке сақталады. Жатқан жерлері жайлы, 
топырақтары торқа болсын.

Жүйткіп өткен үйір-үйір бұл жылдар,
Уақыттың желісінде сыңғыр бар.
Өткен күннің естелігі оралып,
Көз алдында көшкен бұлттай бұлдырлар.

Пенделерге фәни неткен тәтті еді-ай,
Қуаныш пен шаттық толы сәтке бай.
Асыл ана алыс кетіп мерейлі,
Кезімізді көрмей қалды, әттең-ай.

Ардақты әке ұлағаты тым дара,
Ол айналды аласармас тұлғаға.
Сағыныштың самалы деп білеміз,
Мейірімің жетпей тұрса мұнда да.

Бірің ай боп, бірің күн боп көгімде,
Арай нұрын төгесіздер өмірге.
Артта қалған ұрпақтардың тілегі
Болыңыздар жәннат сарай төрінде.

Сағынып еске алушылар:балалары, немерелері, шөберелері

21-23.09.2015 жылы
Абай орталық ау-

руханасына облыстық 
О ф т а л ь м о л о г и я л ы қ 
орталықтан жоғары санат-
ты офтальмолог – лазерлі 
– хирург қабылдау жасай-
ды, ауруына байланысты 
ем түрлерін тағайындайды. 
(жергілікті жерде немесе 
көрсеткішіне байланысты) 
жоғарғы клиникаға жолдама 
беріледі. Қабылдау арқылы. 

Үлкендерге – 4000 теңге;
Зейнеткерлер мен бала-

лар 3500 теңге;
Өз мүмкіндіктеріңізді 

пайдаланып тұрғылықты 
жерде қаралып алыңыздар. 
Қаралғысы келген адамдар 
алдын ала орталық емханаға 
келіп 

№ 16 кабинетке тізімге 
тіркелуі керек. 

Абай орталық аурухана 
әкімшілігі 

ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ-АЙ!..

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕС ТОҚТАМАЙДЫ

ТҰРҒЫН ҮЙІҢІЗДЕГІ КӨГІЛДІР 
ОТЫННАН САҚ БОЛЫҢЫЗ!

ХАБАРЛАНДЫРУ 

101-хабарлайдыДәстүрлі дін - діңгегіміз
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Газет айына төрт рет 
шығады.

Редакция оқырман 
хаттарын қайтармайды.

Автордың мақалалары 
редакцияның көзқарасын 
бiлдiрмейдi.

Жарнама мен 
хабарландырудың мазмұны 
мен мәтiнiне жарнама 
берушi жауапты.

Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат 
және қоғамдық келiсiм министрлiгiнде 01.07.13 жылы 
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Газет “Спектр” ЖШС баспа орталығында офсеттiк 
тәсiлмен басылып шығады. Мекен-жайы: Шугаев к-сi, 
30.

Таралымы 2200 дана.
Тапсырыс № 
2 Баспа табақ.

8-16 қыркүйек 2015 жыл

Абай мен Қиясбай
Тобықтының шынжыр балақ, шұбар төс шонжарлары Абай 

үйінде мәжіліс құрып отырады. Осы мәжіліс үстіне кенет Қиясбай 
кіріп келеді. Ешкім оны келдің-ау, кеттің-ау деп елемейді. Қиясбай 
сәл бөгеліп тұрады да:

- Уа, игі жақсы тақсырлар, - дейді дауыстап, - Абай ағамда оңаша 
айтарлық бір шаруам бар. Барлығың да шыға тұрыңдар!

«Мына неме не дейді?» дегендей, төрде отырғандар терісіне 
сыймай дүрдиісіп Абайға қарайды. Абай:

- Иә, Қиясбайдың оңаша айтарлық шаруасы болса, шыға 
тұрыңыздар, - дейді.

Жұрт амалсыздан дүрлігіп сыртқа беттейді.
- Немене, Қиясжан? – дейді Абай оңаша қалған соң.
- Абай аға, маған ұрыса көрме, жаңағы иттерің мені адам құрлы 

көрмеді. Соларға өзімнің күшімді көрсетейін деп, әдейі айтып едім, - 
дейді Қиясбай.

- Қияс, ризамын. Тапқырлығың үшін қой берейін, алып кете 
аласың ба? – дейді Абай ішегі қатқанша күліп.

- Алып кетпейтін несі бар, - дейді Қиясбай қулана жымиып, - 
Абай ағам өңгертеді деймісің, айдатады да жіберді.

- «Сөз тапқанға қолқа жоқ», - деп Абай оған он шақты қой айда-
тып жіберіпті.

Ауданымыздың ақпарат 
жаршысы «Абай елі» газеті ре-
дакциясы оқырман арасында 
«Шыңғыстаудың Сәулесі» атты 
шығармашылық байқау жария-
лайды. Байқау жеңімпаздарына 
төл басылымның іргесін қалаған 
қаламгер, кейінгі буын тілшілерге 
ұстаз, қарымды журналист 
Нұртазина Сәуле Зәрерқызы 
атындағы жүлде тағайындалады. 
Байқауға 16-40 жас аралығындағы 
кез-келген аудан тұрғыны қатыса 
алады. 

Берілген төрт тақырып бойын-
ша:

бас жүлде – біреу
І орын – біреу
ІІ орын – екеу
ІІІ орын – үшеу
және ынталандыру сыйлық-

тарын беріледі. 
Байқаудың мақсаты: 
Ұлы Абай мұрасын насихат-

тау. Көзі қарақты оқырманмен 
байланысты нығайта оты-
рып, тұрғындардың азаматтық 
ұстанымын қалыптастыру. 
Ауданымыздағы әр саланың 
өркендеуі жайлы тұжырым-
көзқарастарымен бөлісу. Жергілікті 
атқарушы билік, уәкілетті ор-
гандар мен бұқара арасындағы 
ықпалдастықты арттыру. 

Байқауға ұсынылатын 
тақырыптар:

«Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған» (Абайдың 170 
жылдығына орай ақын өнегесі 
жайлы тұжырым, ықшам очерк, 
танымдық деректер қабылданады)

«Берекелі болса ел...» 
(Ауылдың абаттандырылуы, 
өркендеуі жолындағы атқарылып 
жатқан игі істер, көркем суретте-
мелер)

 «Ақыл мен қайрат жол табар!..» 
(Ел ішінде ерекше ісімен танылған 
кәсіпкерлер, ерен еңбеккерлер, кең 
жүректі демеушілер жайында) 

«Жүрек теңіз – қызықтың бәрі 

асыл тас!» (Ауылдардағы айрықша 
дарын иелері, жастардың немесе 
округ әкімдерінің жаңашыл бас-
тамалары туралы қызғылықты 
мақала) 

Байқау шарттары: 
1. Жолданатын мақала көлемі 

А4 форматымен екі беттен аспауы 
керек. Мүмкіндігінше сапалы фото 
талап етіледі.

2. Мәтін қарпі 14, интервалы 1,5 
(тек электронды түрде)

3. Өлең түріндегі туындылар 
қабылданбайды. Автор кез кел-
ген публицистикалық жанрды 
қолдануына болады.

4. Материалдар қазан айына 
дейін қабылданады. 

5. Әділ-қазылар алқасының 
шешімі қайта қаралмайды.

Сараптамаңыз салмақты, 
айтарыңыз айшықты болса, ау-
дан айнасы – «Абай елі» газеті 
арқылы бөлісіңіз. Сәуле Зәрерқызы 
атындағы жүлде иегері атануға 
қалам тербей алатын әркімнің 
де таласы бар! Өңіріміздегі 
өркенді істер сіз бен біздің ортақ 
қуанышымызға айналсын, құрметті 
оқырман!

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР 
АЛҚАСЫ

Деген екен...

Сәуле Зәрерқызы атындағы жүлде

Назар аударыңыз!

БАЙҚАУ!

Қарауыл ауылының 
тұрғыны, абзал әке, 
асыл жар, немерелерінің 
сүйікті атасы Әкішбаев 
Серік Қанағатұлын 
ердің жасы 50 –ге кел-
ген туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз! 
Еңбегіне табыс, деніне 
саулық, берекелі, мере-
келі ғұмыр тілейміз. 
Жан жары Жаннамен 

ұрпақ қызығын бірге көріп, шаттыққа кенеле 
берулеріне тілектеспіз.  

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, бізде соның біріміз.
Ортамызда жанашыр боп жүресіз,
Болғаннан соң бірге шыққан түбіміз.

Үзілмесін өміріңнің жыр – әні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.

Ізгі тілекпен: Әкішбаевтар әулеті

«С.Бекбосынов атындағы 
орта мектебі» КММ-ның жұ-
мысшы қызметкері Жаппаро-
ва Күлімханды зейнеткерлік 
еңбек демалысына шығуымен 
шын жүректен құттықтаймыз. 
Күлімхан апай қаншама жылдан 
бері өзінің қарапайым еңбегімен 
ұжымының барлық жұмысына ара-
ласып, қызметін атқарды. Ұжымда 
қарапайым мінезімен сыйлы бол-
ды. Еңбек демалысыңыздың әр күні 
шалқыған шаттыққа, отбасыңызда 

ұл-қыздарыңыздың ортасында балқыған бақытқа толсын!
Құтты болсын зейнеткерлік жасыңыз
Биік –биік асулардан асыңыз.
Мерейіңіз үстем болып әрқашан
Толықсыған теңіздей боп асыңыз.

Бақыт, дәулет тілейміз басыңызға
Қолдаушы қыдыр жүрсін қасыңызда
Ешқашан күлкі кетпей жүзіңізден 
Қосылсын талай жылдар басыңызға.

 Ізгі тілекпен: «С.Бекбосынов атындағы 
орта мектеп ұжымы»

1.Күркіреп
...өзенге

2. ...шығар 
бір шеттен 

3. ...тұрып 
күледі

4. Жаздыкүн 
...де 
болғанда

5. Мылтық 
ат... құс 
салған

6. Мал ішінен 
ай...

7. ...қымыз 
берсін деп

8. Бәйгі 
...ндай 
аңқылдап

9. Қошемет 
қы.. 
қарқылдап

10. ...да 
құлын-тай

11. Ұзарып 
өсіп то...нда

12. Көкорай 
шалғ... 
бәйшешек

13. Қолдан 
келер қ...ат 
жоқ

14. Бұр...а 
басып 
былқылдап

15. 
Көлеңке 
қылып б...а
16. Қаз...са 
жарқылдап

17. Ұшып т... 
сыпылдап

18. Қайрып 
...лған көк 
құсы

19. ... 
білегін 
сыбанып

Абайды оқы, ойлан, тап

Бағдар сөз «Жаз» 


