
(Жалғасы 2 бетте.)

Дорогие
 женщины!

От всей души поздравляем вас с первым ве-
сенним праздником – Международным женским 
днем 8 марта!

Во все времена и у всех народов женщина 
олицетворяет собой неувядающую красоту, до-
броту и щедрость души. И отрадно осознавать, 
что вы, наши замечательные женщины, являе-
тесь активными участницами процессов возрож-
дения и обновления, происходящих в суверенном 
Казахстане  под руководством Президента стра-
ны Нурсултана Абишевича Назарбаева.

С первых дней независимости страны вопро-
сы поддержки материнства и детства, женского предпринимательства и гендер-
ного равноправия занимают центральное место в политике Главы государства. 
Выстроена целостная система социальной помощи женщинам и семьям, имеющим 
детей.

Женщина испокон веков является хранительницей домашнего очага, семей-
ного счастья и благополучия, главной вдохновляющей силой, надежной опорой. 
Неоценимым является ваш ежедневный вклад во всех сферах жизнедеятельности 
нашего района.

Искренне желаем вам здоровья, безграничного оптимизма, исполнения жела-
ний! Пусть каждое мгновенье жизни будет наполнено красотой и радостью, в доме 
царят гармония и любовь, а в душе всегда цветет весна!

Аким Абайского района                        С.Шайдаров  

Секретарь Абайского
районного маслихата                              Б.Цай

Қымбатты 
әйелдер!

Жылы шырайлы көктемнің алғашқы бір 
күндері барша азаматтың көңілін жадырата кел-
ген 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер күнімен 
барлық қыз-келіншектерді шын жүректен 
құттықтаймыз.

Президентіміз, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының 
арқасында елімізде әйелдер құқығы мен 
мүддесін қорғауға ерекше көңіл бөлініп келеді. 

Әйелдер бүгінде барлық салада жемісті еңбек 
етіп жүр. Мемлекетіміз жеткен жетістіктерге 
нәзік жандылардың қосқан үлесі зор. 

Әйелдер қауымы іскерлігімен қатар қашанда отбасының ұйытқысы, ырыс-
берекесі болып келеді. 

Тәуелсіз еліміздің бүгінгі күнге нығайып, әлем таныған абыроймен жетулеріне 
асыл аналарымыз, ардақты жеңешелеріміз бен апа-әпке, сіңлілеріміздің өлшеусіз 
үлес қосқандығы ақиқат. Отбасының күнбе-күнгі шаруасын, бала тәрбиесін және 
қоғамдық жұмыстарды қоса атқара жүріп әйел заты біздің қоғамдағы тұрақтылық 
пен ел бірлігін сақтау мәселесінде шешуші рөл атқарып келеді.

Баршаңызға мереке қайырлы, құтты болсын! Әрбір шаңыраққа шаттық 
пен бақыт, отбасының аманшылығын, еліміздің өсіп-өркендей беруін тілейміз. 
Өмірдегі әйел жаққан шырақ сөнбесін! 

Абай ауданының әкімі                      С.Шайдаров  

Абай аудандық 
мәслихатының хатшысы                 Б.Цай

Әже-апа, ана-келін, ару қыз! Құтты болсын, 8-наурыз!

Әлемді әлилеген аналар
Көктемнің алғашқы аптасында 

тойланатын әйелдер күні аруларымыз 
секілді мейірімді, шуақты, әдемі мезгіл... 
Осы орайда ауданымызда 8 – наурыз 
халықаралық әйелдер күніне арналған сал-
танатты шараның алғашқысы 5 наурыз 
күні аудандық мәдениет үйінде өтті. Ау-
дан әкімі С.Ж.Шайдаровтың қатысуымен 
өткен шарада әйелдер қауымына құрмет 
көрсетіліп,   сый – сияпат жасалды. Бұл 
жиынға жиналған асыл жандардың бәрі – 
өз қызметінде ерекше құрметке ие болған, 
тыл, еңбек ардагерлері, көп балалы аналар, 
жеке кәсіпкерлер. Мерекеге сай мәдениет 
үйі безендіріліп, көз тартарлықтай әдемі.  
Кеш «Алау» тобының орындауында «Гүл 
сыйлайық әйелге» атты  әнмен  ашылды. 
Арнайы шақырумен шуақты шараға барын 
киіп, бақанын тағып келген аяулы ару-
лар мен аналар залдың ішін нұрландырып 
отыр. Ортаға көрікті кешті көңілді етіп 
өткізуге бар қабілетін  салған жүргізушілер 
де шықты. Алдымен құттықтау сөзді 
аудан әкіміне берілді, әлемді әдемі етіп, 
бір қолымен бала тербетіп, бір қолымен 
төрткүл дүниені тербеткен әйелдерді 
құттықтады. 

(Жалғасы 2 бетте.)

8-наурыз сезімнің күні. Аудандық мәдениет үйінде өткен мәнді шара осының 
айғағы. Оның атауын «Әйел нұры-мәңгілік мейірім жолынынң шынайы шырағы»-деп 
атапты ұйымдастырушы топ. Баянды бастаманың бағытына бақыт тілеген аудан 
әкімі Серік Жаманқұлұлы гүл бейнелі, күн сәулелі жандарға жүрекжарды ниетін жол-
дап, аудан көлемінде тамаша тәлімімен, адал еңбегімен, үлгілі ісімен алда жүрген аяу-
лы жандарды тілге тиек етті.

Бәріміз бір ананың баласындаймыз. Биыл Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы, ЖЕР-АНА деген теңеумен тебіренеміз, жерлес болып бірге тербелеміз. Ау-
дан әкімі Елбасымыздың саясатындағы сәтті кепілдемелерді келтіре отырып, аймақ 
жұртшылығын аналардың көктем мерекесімен құттықтады.

Сіздерді осынау көктемнің шуақты күні - Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен 

Жауқазын-жүректер мен 
жалынды тілектер!

Сердце женщины - бездна, на дне которой всегда найдется прощение
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- Ардақты аналар мен аяулы арулар 
сіздерді осынау мерейлі меркелеріңізбен 

шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі 
таңда елімізде әйелдер ерлермен тең 
еңбек етіп, мемлекетіміздің өркендеуіне 

сүбелі үлес қосып жүр. «Адамның 
тағдыры өзінің қолында, ал адам 
әйелдің алақанында» деген сөз бар, яғни 
әлемді тербетіп отырғанда өздеріңіз, 

Вниманию кандидатов 
в Президенты 

Республики Казахстан!
В соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Ка-

захстан", Указом Президента РК от 25.02.2015 г. "О назначении внеочередных 
выборов Президента Республики Казахстан" ТОО «Редакция районной газеты 
"Абай-Ақиқат" доводит до сведения, что все кандидаты в Президенты Респу-
блики Казахстан в рамках предвыборной агитации имеют право опубликовать 
в газете свои предвыборные агитационные материалы. 

Государство гарантирует кандидатам равное выделение средств на публи-
кацию в местных периодических изданиях двух статей в объеме не более 0,1 
печатного листа (или 540 кв. см). Помимо этого, кандидаты в Президенты РК 
могут осуществлять предвыборную агитацию и публиковать соответствую-
щие материалы в средствах массовой информации за счет собственных или 
средств избирательного фонда кандидата в Президенты РК, образуемого в со-
ответствии с действующим законодательством. Стоимость 1 кв. см площади в 
газете "Абай-Ақиқат" составляет 44 тенге.

Основанием для предоставления кандидатам в Президенты РК места для 
агитации является решение Центральной избирательной комиссии о регистра-
ции кандидатом в Президенты, которое будет опубликовано в периодической 
печати, и письменное заявление на имя руководителя средства массовой ин-
формации.

Напоминаем, что публикации в средствах массовой информации с предвы-
борной агитацией кандидатов в Президенты РК должны содержать информа-
цию об источниках финансирования.

(Жалғасы. Басы 1 бетте.)

құттықтаймын. Осы бір тамаша көктем 
мерекесі - ақ жаулықты апаларымыз бен 
аналарымыздың, қарындастарымыздың төл 
мерекесі, сондай – ақ әйелге тән әдемілік 
пен нәзіктіктің мәңгі белгісі сияқты. 

Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек 
отбасының береке-бірлігін ойлайтын тұлға 

ғана емес, ол мемлекеттің өмірге және са-
яси мәселелерге белсене араласатын қоғам 
мүшесі. Сондықтан біздің елімізде әйел 
адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың 
өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша 
маңыз беріледі.

Әйелдер, Сіздер – адамзаттың ең бір 
асыл перзенттері ғана емессіздер, сонымен 
бірге табиғат бойларыңызға ақыл мен төзім, 
іскерлік те дарытқан абзал да ізгі жансыз-
дар!

Отан отбасынан басталады деген ұғымға 
сәйкес, әйелдің қоғамдағы рөлі де ерек-
ше. Өйткені отбасының құты болған әйел 
Отанға да адал қызмет  етеді. 

Қымбатты ханымдар! Сіздердің 
атыңызға айтылатын ақ алғыстар мен 
жылы сөздер ешуақытта толастамасын. 
Көктемнің басымен келетін мерекелік 
көңіл-күй Сіздердің сергектіктеріңіз бен 
күш-жігерлеріңіздің қуат көзіне айналсын. 
Сіздерге және отбасылыраңызға әрқашан 
бақыт және сәттіліктер тілеймін!-дей 
келе, келбетті жандардың кешегі, бүгінгі, 
келешектегі жұмыстарына тоқталды. Жал-
пы әйелдердің жан-жақтылығы жарқын 
болашаққа бастама болмақ.   

     Бүгінгі таңда Абай ауданындағы 
мемлекеттік мекемелерді- 58 нәзік жанды 
жетекшілік қызметте, ауыл-шаруашылық 
салада– 25, өндірісте– 41, білім беру ісінде– 
149, денсаудық сақтау мен мәдениетте-15, 
Ал Абай ауданындағы білім беру саласын-
да келешегімізді білім нәрімен сусында-
тып жүрген  1004 педагог пәрменді еңбек 
етуде. Олардың  6-уы Ыбырай Алтынса-
рин атындағы медальдің иегері болса, 38 
мұғалім  «Білім беру ісінің үздігі», 62  ұстаз 
білім және ғылым Министрлігінің арнайы 
төсбелгісін омырауларына таққан.

Елбасымыздың бастамасымен бүгінгі 
таңда отбасылық-демографиялық саясат 
жөнінде 2006-2016 жылға бағытталған 
гендерлік теңдік стартегиясы белгіленіп, 
жұмыс жасап жатыр. Мұның мақсаты 
әйелдер қауымына саясат, экономика, 
денсаулық сақтау жағдайларында жәрдем 
көрсетіп, сонымен қоса,  балалар мен 
әйелдерге келетін зорлық-зомбылықтың ал-
дын алу болатын.

Отбасылық-демографиялық демеу 
біздің Абай ауданы әкімдігінде әжептәуір 
әрекет етуде.  Келелі кеңес-отырыстарында 
гендерлік саясат жайындағы маңызды 
мәселелер қаралуда, оның ішінде әрине ана 
мен бала, отбасы жағдайлары жиі көтерілу
де.                                                                                    Бұдан 

(Жалғасы. Басы 1 бетте.)

Әйелдерге қатысты мемлекеттік 
саясаттың дамуы

Халқымыз бір қолымен бесігін, екінші қолымен әлемді тербеткен ананы ерекше сыйлап, 
құрмет көрсеткен. Қазіргі таңда әйелдер саясатта, бизнесте, экономиканың барлық салаларында 
ер азаматтармен қатар еңбекке белсене араласып, өздерінің біліктілігімен, қабілет дарынымен, 
іскерлігімен көзге түсіп жатыр.  

Тәуелсіздік жылдар ішінде Қазақстан да ерлер мен әйелдердің құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау саласында белгілі бір дәрежеде ілгеріледі.

Қазақстан адам құқықтары туралы барлығы 60-тан астам халықаралық шартқа қол қойды. 
Оның ішінде БҰҰ-ның Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы конвен-
циясы да бар.

 Үкіметтің 2003 жылғы 27 қарашадағы № 1190 қаулысымен Қазақстан Республикасындағы 
Гендерлік саясат тұжырымдамасы мақұлданды. Ол еліміздегі гендерлік саясаттың негізгі 
бағыттарын ─ ерлер мен әйелдердің билік құрылымдарына теңгерімді қатысуына қол 
жеткізуді, отбасындағы құқықтар мен міндеттердің тең жүзеге асырылуына жағдайлар жасауды 
айқындады.

Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2005 жылғы 29 қарашадағы Жарлығымен «2006-2016 
жылдарғы Қазақстан Республикасындағы гендерлік тепе-теңдік стратегиясы» бағдарламасы 
бекітілген болатын. Өміршеңдік маңызы зор бұл құжатты қабылдаудағы басты мақсат – БҰҰ-
ның мыңжылдықты дамыту қағидаттарын қамтамасыз ете отырып, ерлер мен әйелдердің 
құқықтарын теңестірумен бірге олардың өмірдің және қоғамның әр саласында бірдей белсенділік 
танытуына қол жеткізу.  

Елбасының былтырғы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа са-
яси бағыты» атты Жолдауында да Президент отбасы, ана мен баланы қорғауды басты назарға 
қойды. Осы жолдауда Елбасы ана мен баланы қорғауды жаңа кезеңдегі әлеуметтік саясаттың 
маңызды құрамдас бөлігі ретінде жариялады.

Қорыта айтсам, гендерлік теңдікке жетуге талпынған әрбір ел оған өзінің тарихи, мәдени 
және саяси тәжірибесіне қарай ілгерілейді. Сондықтан халқының бірлігі мен ынтымағын 
қатайтып, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықпен күрес жүргізе отырып, қоғамның тұрақты, 
қалыпты дамуына үлес қосу бәрімізге бірдей міндет болып табылады.

А. Жувандыкова
Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы

кейін мерекелік сахна жүргізушілерінің 
жариялауымен облыс әкімдігі мен аудан 
әкімінің арнайы марапаттарына ие болған 
ана-әпкелеріміз ортаға шақырылды. Абай 
ауданындағы өндірістік, ауылшаруашылық, 
ұстаздық пен дәргерлік, кәсіпкерліктің 
тізгіннін ұстаған көптеген жерлестеріміздің 

мерейі үстем болды.
Сондай-ақ, соғыстың 

бітуін сүйіншілеп 
жеткізген  Ұлы Отан 
Соғысының 70 жылдығы 
қарсаңында аудан 
әкімінің бастамасы-
мен тыл ардагері, отан 
соғысы ардагерінің 
жесірі, биылғы жылы 
өзінің 100 жасын 
тойлағалы алғалы 
отырған қарт ана Шмаль-
ко Марфа Семеновнаға 
100 000 теңгелік сыйлық 
сертефикаты табыс 
етілді. Жүргізушілер 
сертификатты алуға 

қызын шақырған болатын, алайда сахнаға 
жай-жай басып кейуананың өзі шықты.

2012 жылғы олимпиада шағында шар-
шы алаңға Серік Сәпиев шыққанда селт 
етпеген жан кем де кем. Міне, аналардың 
айтулы мерекесінде, аудандық әкімшіліктің 
әспеттеуімен сахнаға Серік бауырымыздың 
анасы Сәпиева Ирина Фоминична мен бок-
стан жасөспірімдер арасында 2013 жылы 
Қазақстан чемпионы, 2014 жылы жастар 

арасында әлемді бағындырған жас тарлан 
Абылайхан Жүсіповтың анасы  Жүсіпова 
Бақытгүл Рыспекқызы шақырылып, 
ардақты жандарға «Қаһарман анасы» 
медалі мен 100 000 теңгелік  сертификаттар 
берілді. 

   Марапат соңы аудандық мәдениет 
үйінен құралған қазақ ұлттық аспапатар 
оркестрінің орындауындағы музыкалық-
сазды шығармалары, жекеленген әншілердің 
репертуарлары орындалып, жергілікті 
бишілер тобының билері мен балабақша 
бөбектерінің тәтті әуендеріне  ұласты. 
Биыл 2015 жылы Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының жылы, ҚР Конститу-
циясына-20 жыл, Жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақ хандығына-550 жыл, ауданымыз 
атын жамылған Абай Құнанбаевтың 
туғанына-170 жыл. Бұл берекелердің бәрі 
Қазақстан атты қарт ананың қастерлі 
бесігінде, әдемі әлдимен жалғаспақ. Бәрінің 
тақырыбы біреу ол-ана, махаббат, достық, 
сағыныш пен бейбіт өмір... 

 Руслан Жаманханұлы.

Жауқазын-жүректер мен 
жалынды тілектер!

ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ

әлемді билеп те отырған өздеріңіз. Күн 
шуағы жылы, ананың құшағы жылы, 

сондықтанда жалпы балаға да, ер 
азаматқа да ананың мейірімінен асқан 
құдірет жоқ. Ананы Меккеге үш рет 

арқалап апарсаңда ақ сүтін ақтай 
алмайтынымыз анық. Біз сіздермен 
қашанда мақтанамыз. Көктеммен 
бірге жылулықты ала келетін 
мейрамдарыңызда дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға 
амандық, тілейміз. Елбасына алғыс 
білдіреміз! – деп аудан әкімі Серік 
Жаманқұлұлы ағынан жарылды. 

Тамаша кеште қазақ халықтық 
аспаптарынлда ойнайтын 
фольклорлық ансамблнің орында-
уында Нұрғиса Тілендиевтің «Ата 
толғау» күйі тартылды. «Айтұмар», 
«Жұлдыз» топтары мың бұрала би 
билеп, әннен шашу шашты.  Ники-
та Яримовичтің иллюзиалық шоу 
көрсетіп, аяулы нәзік жандардың 
қошеметіне бөленді. Мәдениет 
үйінің әншілері әнен шашу шашып, 

үлтел басында отырған нәзік жандарды 
орындарынан тұрғызып, би билеткізді.

Г.Оңалысқызы

Әлемді әлилеген аналар
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2 марта прошла XVII партийная конфе-
ренция Абайского районного филиала пар-
тии «Нұр Отан». В мероприятии приняли 
участие партийный актив, руководители 
государственных учреждений. Конференцию 
открыл председатель Абайского районного 
филиала партии «Нұр Отан» Серик Шайда-
ров, который ознакомил присутствующих с 
повесткой дня.

На конференции были рассмотрены два 
вопроса;

1. Об инициативе первичных партийных 
организаций Абайского филиала партии по 
выдвижению на XVI очередном съезде пар-
тии «Нұр Отан» кандидатом Президенты РК 

Председателя партии Назарбаева Нурсулта-
на Абишевича;

2. Об избрании делегатов на XXII Кара-
гандинскую областную партийную конфе-
ренцию партии «Нұр Отан».

По первому вопросу выступили член бюро 
Политсовета, директор школы-гимназии 
№10 Л.П.Мухутдинова, старший началь-
ник смены шахты «Абайская» С.Н.Дудкин, 
исполнительный секретарь Молодежно-

 КОНФЕРЕНЦИЯ

го крыла «Жас 
Отан» Нуржан 
Салауатов.

В соответ-
ствии с Уставом 
партии «Нұр 
Отан» участни-
кам конферен-
ции необходимо 
было избрать 
делегатов на об-
ластную конференцию. Единогласно    де-
легатами XXII областной партийной конфе-
ренции партии «Нұр Отан» избрали акима 
Абайского района С.Ж.Шайдарова, перво-

го заместителя председателя Абайского 
филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашева, 
директора школы-гимназии №10 
Л.П.Мухутдинову, старшего начальника 
смены шахты «Абайская» С.Н. Дудкина, 
врача-травмотолога Б.Ж.Жумабекова. 

С проектами постановлений присутству-
ющих ознакомила Н.С.Филипенко.

Соб.корр.

ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА

Словосочетание Дружба народа в Ка-
захстане проникнуто особым значением и 
является определяющим фактором в раз-
витии страны. В этом году уникальному 
институту по гармонизации межэтнических 
отношений – Ассамблеи народа Казахстана 
исполняется 20 лет. И все мы понимаем, 
что в связи с существующей нестабильной 
ситуацией на мировой арене, необходимо и в 
дальнейшем содействовать укреплению ка-
захстанского патриотизма и национального 
единства. Поэтому было очень интересно 
услышать мнения учащихся школ г.Абай, 
прозвучавшие на круглом столе на тему 
«Роль Ассамблеи народа Казахстана в реа-
лизации планов и поручений Президента РК 
Н.А.Назарбаева», ведь именно нашим детям 
предстоит отстаивать наши позиции. В ме-
роприятии, прошедшем в здании Абайско-

го районного филиала партии «Нұр Отан», 
приняли участие имам  мечети г.Абай 
Хаджимурат Имашев, старшеклассники и 
педагоги. Организатором круглого стола 
выступили районный отдел образования, 
физической культуры и спорта и Центр по 
работе с молодежью Абайского района.

В первой части мероприятия со своими 
презентациями, посвященными Году Ассам-
блеи народа Казахстана и ее роли в жизни 
государства выступили учащиеся школ. Стар-
шеклассники школы-гимназии №5 имени Абая 
Кунанбаева рассказали присутствующим об 
общественном согласии и единстве в Казахста-
не. Какой огромный вклад внес в процветание 
многонациональной республики Лидер нации 
Нурсултан Назарбаев, участникам кругло-
го стола поведали ученики школы-гимназии 
№10. Учащиеся школ №1 и №12 посвятили 
свои презентации Ассамблее народа Казахста-
на.  Об общности истории, культуры и языка 
рассказали ученики школы-лицея №14. Ис-
ходя из выступлений ребят, участники кру-
глого стола пришли к выводу, что благодаря 
деятельности Главы государства и Ассамблеи 
в республике царят мир и межнациональное 
согласие. Первая часть мероприятия была за-
вершена словами Лидера нации «Наша сила - в 
единстве».

На следующем этапе круглого стола ор-
ганизаторы предложили ребятам разделиться 
на группы по 5 человек. Примечательно, что 

ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ
ученикам предстояло 
поработать в одной 
команде со сверстни-
ками других школ. А 
чтобы подружились, 
с улыбкой пояснили 
нам ведущие. И за-
дание оказалось не-
легким, но зато инте-
ресным. С помощью 
ватмана и цветных 
маркеров ребятам не-
обходимо было представить свое видение роли 
Ассамблеи народа Казахстана в реализации 
планов и поручений Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева. Каждая команда проявила 
себя в полной красе, участники продемонстри-
ровали широкий кругозор и отличное знание 
заданной темы. Под одобрительные взгляды 

педагогов ребята защищали свои работы на ка-
захском и русском языках. На рисунках школь-
ники отобразили символ дружбы – шанырак, 
карту Казахстана, наскальные рисунки. Наша 
страна многонациональна, и казахстанцы де-
монстрируют всему миру свою открытость, 
дружелюбность и готовность к диалогу, поэто-
му в своем рисунке мы поместили открытую 
ладонь. Например, знак ладони над жилищем 
кочевника означает символ гостеприимства, 
пояснили юные эрудиты во время защиты сво-
его проекта.

Подводя итоги, участники мероприятия 
отметили, что обеспечение общественного со-
гласия и единства является важным условием 
становления демократического, светского, пра-
вового и социального государства. Казахстан 
- многоконфессиональное государство, в кото-
ром укрепляется единое гражданское сообще-
ство во имя единой цели, вокруг единых цен-
ностей, вокруг общенародной идеи «Мәңгілік 
Ел». О том, какую значимую роль сыграл Гла-
ва государства в деле сохранения духовного со-
гласия ребятам рассказал имам мечети г.Абай 
Х.Имашев.

Вглядываясь в чистые и светлые лица 
ребят охватывает уверенность в том, что они 
будут четко отставивать общность судеб граж-
дан Казахстана, хранить гражданские и наци-
ональные ценности, будут патриотами своей 
страны.
   Кайрат БЛЯЛОВ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

4 марта 2015года в здании  ГУ «Аппарат акима Самар-
ского сель-
ского округа» 
прошел вы-
ездной  семи-
нар по разъ-
яснению мер 
государствен-
ной поддержки развития пред-
принимательства с участием 
представителей филиала Палаты 
предпринимателей Карагандин-
ской области, Центра поддержки 
предпринимательства и  ГУ «От-

дел  предпринимательства и промышленности Абайского района». Участие 
приняли сельхоз товаропроизводители  и  предприниматели округа.  

Соб.корр.

КІМ КҮШТІ?
28 ақпанда қазақ тілі бойынша “Жарқын болашақ” республикалық 

олимпиадасының облыстық кезеңі өтті. Олимпиада мақсаты – қазақ халқының 
мәдениет, әдебиеттін және рухани құндылықтарын оқушылардың шығармашылық 
және зерттеу қабілеттерін дамыту, оқушылардың қызығушылығын қазақ тіліне, 
дәстүрлері мен тарихына баулу. Мемлекеттік тілді, қазақ халқының мәдени, әдеби 
және рухани қазыналарын кеңінен насихаттау, оқушылардың шығармашылық, 
ізденушілік қабілеттерін дамытуды көздеген Қарағанды қаласында облыстық 
«Жарқын болашақ» VII республикалық KATEV қазақ тілі олимпиадасы өз 
дәрежесінде ұйымдастырылды. Олимпиадаға Абай ауданы бойынша 10 бала 

қатысып жүлделі орындарға ие болды. 5 кезеңнен тұрған олимпиада қорытындысы 
бойынша «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» атанған Қоянды негізгі мектептің 8 
– сынып оқушысы Вихель Ангелина, №1 ЖОББМ – нің 11 – сынып оқушысы 
Неверова Валентина екінші орынға ие болса, Самарка ЖОББМ-нің 7 – сынып 
оқушысы Ермек Фариза, №15 ЖОББМ – нің 10 – сынып оқушысы Хуат Тілеугүл, 
П.Корниенко атындағы ЖОББМ–нің 10 – сынып оқушысы Ширинов Эльшан 
сияқты оқушыларымыз  үшінші орынға ие болды. №5 мектеп – гиназиясының 
11 – сынып оқушысы Бердиева Мақпал, 10 – сынып оқушысы Роза, Б. Момышұлы 
атындағы ЖОББМ – нің 10 – сынып оқушысы Плякина Карина, №10 мектеп-
гимназиясының 10 – сынып оқушысы Фараджов Мамед сертификаттармен мара-
патталды

Балаларымызға, ұстаздарымызға жеңістеріңіз толағай да, баянды болсын, 
әрқашан да алар биіктеріңіз мол болсын дегім келеді!      

С.Д. Шагирова,  
Аудандық білім, дене тәрбиесі жене спорт бөлімінің әдіскері 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Общественное объединение добровольного общества инвалидов «Асыл Өмiр совместно 

с группой слепых и слабовидящих провели мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню. Организаторы поздравили женщин и вручили им приятные подарки. Тем 
женщинам, которые не смогли прийти на мероприятие гостинцы принесли домой.

С добрыми пожеланиями выступили член группы Серикбай Ильясов и внештатный со-
ветник акима района по работе с инвалидами Абайского района Серик Картбеков.

Особая благодар-
ность была адресована 
тем женщинам, кото-
рые ухаживают за ин-
валидами и помогают 
им во всем.

За празднично на-
крытым столом при-
сутствующие гости 
пили чай с тортом, 
рассказывали о жиз-
ни, и по-весеннему 
было хорошее пред-
праздничное настрое-
ние.

Садыков Айбек, 
Председатель Обще-

ственного объеди-
нения

 добровольного 
общества инвалидов 

«Асыл Өмiр» 
Серик Картбеков

 Советник консультант по работе с инвалидами Абайского района

 БӘРЕКЕЛДІ!

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
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  ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ҚМДБ – ның Қарағанды  бойынша өкіл има-

мы Өмірзақ Қажы Қазкенұлының тапсырмасы бой-
ынша, Абай ауданының  Найб имамы Смағұлов 
Жасұлан Манапұлы Абай атындағы № 5-ші  мектеп 
лицейінде, оқушылармен кездесіп қайтты.Уағыз  8- на-
урыз халықаралық  әйелдер күні туралы өрбіді . Атал-
мыш мереке дінімізде болмағанымен әйел затының, 
ардақты аналарымыздың орны мұсылман жұтшылығы 
үшін ерекше екендігі айтылды.Жасұлан Смағұлов 
Тақырыпқа байланысты Пайғамбарымыз (с.ғ.с)-ның  

хадистерін, дана 
х а л ы қ ы м ы з д ы ң 
өсиетті  сөздерін  
айтып, аналарымыз 
жыл он екі айдың  әр 
күнінде марапатқа, 
құрметке лайық 
екендігін жеткізді. 

Өз тілшімізден

С о -
гласно, 
м о н и -
торингу 
А г ен т -
ства РК 
по де-
лам ре-
л и г и и , 
90 про-
ц ен т о в 
к а з а х -
станцев 
по ито-
гам про-
ш л о г о 

года оценили религиозную ситуацию в стране как стабильную.
Очередные встречи ИПГ по вопросам религии прошли в поселке Южный и 

селе Кулаайгыр. Руководитель отдела внутренней политики Цой О.В. и имам рай-
онной мечети Имашев Х.Ф. вели беседу о традиционных конфессиях, признанных 
в Казахстане, и традициях казахского народа. В ходе встречи Ольга Цой отметила, 
что основной целью таких встреч является разъяснение и информирование по во-
просам, касающимся религии, а также предупреждение о возможности быть во-
влеченным в деятельность псевдорелигиозных организаций деструктивного толка 
и  способах защиты от их влияния.

«В целом работа  ИПГ направлена на профилактику нарушений законодатель-
ства в сфере религии, на повышение религиозной грамотности населения. На фор-
мирование у людей иммунитета в отношении деструктивных течений» - отметила 
О. Цой.

 В своем выступлении она представила информацию о рекомендуемых источни-
ках получения информации о религии, в том числе средствах массовой информа-
ции. Районный имам говорил о том, как переплетаются каноны Ислама с древни-
ми казахскими обычаями и традициями, привел конкретные примеры и цитаты.

 Деятельность ИПГ будет   совершенствоваться,   будут внедряться новые фор-
мы коммуникации, технологий, предоставляющих возможности для расширения 
аудитории слушателей.

 Обе встречи прошли в оживленной обстановке – жители активно интересова-
лись вопросами, касающимися веры и политики государства в отношении религии. 

Марина Уткина

БИЛІК ЖӘНЕ БҰҚАРА

Базовыми принципами государ-
ственной национальной политики 
являются равные права для предста-
вителей всех национальных групп и 
создание благоприятных условий для 
деятельности конфессий. Можно без 
преувеличения сказать, что первые за-
конодательные акты независимого 
Казахстана создали правовую базу, в 
основе которой лежит гражданская и 
политическая общность всех граждан, 
обеспечивающая равенство прав и сво-
бод всех граждан, независимо от этни-

ческой или религиозной принадлеж-
ности. В международном сообществе 
Казахстан признан как страна, ведущая 
последовательную внутреннюю по-
литику, направленную на обеспечение 
толерантности, межконфессионального 
и межкультурного согласия представи-
телей всех национальностей, прожива-
ющих в Казахстане и представляющих 
единый народ Казахстана — народ, 
который активно строит современное и 
конкурентоспособное светское государ-
ство. 

Казахстан стал первой страной сре-
ди стран-участниц СНГ, в которой был 
создан уникальный институт — Ассам-
блея народа Казахстана. Этот институт 
во многом способствовал становлению 
и утверждению казахстанской модели 
полиэтнического общества, деятель-
ность которого направлена на укрепле-
ние межэтнического и межконфессио-
нального согласия. Ассамблея народа 
Казахстана с момента своего образова-
ния играла большую роль в укреплении 
мира и согласия между этносами, про-
живающими в Казахстане. Но в послед-
ние годы ее роль в обществе стала осо-
бенно заметной. 

20 октября 2008 года был принят За-
кон Республики Казахстан «Об Ассам-
блее народа Казахстана». Закон опреде-
ляет статус, порядок формирования и 
организацию работы Ассамблеи народа 
Казахста¬на, направленных на реали-
зацию государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-

п о л и т и ч е с к ой 
с т а б и л ь н ос т и 
в Республике 
Казахстан и по-
вышение эф-
ф е к т и в н ос т и 
взаимодействия 
государственных 
и гражданских 
институтов об-
щества в сфере 
межэтнических отношений.

27 февраля в здании музыкальной 

школы города Абай прошел фестиваль 
под названием «Туған өлкем, неткен 
көркем!», в котором приняли участие 
24 самодеятельных коллектива школ 
Абайского района.  

Год Ассамблеи станет годом боль-
ших конкретных дел, новых свершений 
для достижения цели «Стратегии «Ка-
захстан-2050». 

Кроме того, год наполнен такими 
важными событиями, как 20-летие 
Конституции, 550-летие образования 
Казахского ханства и 70-летие Побе-
ды. Нынешний год должен стать яркой 
демонстрацией единства народа, на-
веки сплоченного общей исторической 
судьбой.

Палитру общенародного праздника 
гармонично дополняли участники, оде-
тые в национальные костюмы. 

В музыкальных композициях были 
представлены традиции различных эт-
носов. Самыми запоминающимися ста-
ли выступления коллективов учащих-
ся школы-гимназии №5 имени Абая 
Кунанбаева города Абай, Коксунской 
средней школы, средней школы имени 
Абая поселка Топар, школы – лицей 
№14 города Абай. Блистали на сцене та-
лантливые исполнители песен о родной 
земле Искакова Жанна, Абишев Али-
хан и многие другие.

Все участники были награждены 
грамотами за участие в фестивале, по-
священном 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана. 

Марина Уткина

ЕДИНСТВА 
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА

Ұрпақтар алғысымен
Фашистік Германияға қарсы Ұлы Отан соғысы 

бүкіл кеңес халқының тарихқа ерлік ісі болып 
енді. Ұлы Отан соғыс жылдары бүкіл әлем кеңес 
тұлғасының адамгершілік қасиеті, жеңіске де-
ген қажымас қайратының куәгері болды. Мұндай 
қадір-қасиеттің жарық бейнесін Макаров Иван 
Степановичтің өмірбаянында таптық. Ардагер 1926 
жылы 13 ақпанда, Куйбышев облысы Ерзовка ауы-
лында, теміржолшы отбасында дүниеге келген.

 Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД АК 159/9 мекемесінің жеке 
құрамымен, Ұлы Отан соғыс ардагерінің Туған күні құрметіне салтанатты іс-
шара ұйымдастырылып, осыған орай, мекеме бастығы, әділет подполковнигі 
Дүйсенбеков Н.Ж., жеке құрам атынан, майдангерді 89 жасқа толумен құттықтап, 

шын жүректен зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасы берекесін тіледі, сондай-
ақ, қарапайым сыйлықтар тапсырылды. Салтанатты бөлімнен кейін, концерт 
қойылып, онда мекеме қызметкерлері және оның балалары тақпақ айтып, ән 
шырқап қатысты.

 Біздің құрметті қонағымыз Иван Степановичтің жауапты сөзінде, 1942 
жылы кеңес әскер қатарына Жаңаарқа военкоматымен шақырылғаны және әскер 
училищісіне оқуға жолданғаны туралы айтты. 1944 жылдың наурызында Забай-
каль пулемет-минометтік училищісіне түсіп, майданға кіші лейтенант атағымен 
жіберілді. Украинаның екінші мен үшінші майдан құрамында Австрия, Венгрия, 
Кишинев, Новоукраинка, Пятихатка, Кировоград қалаларын босатуға қатысты. 
Екі рет жарақаттанды. Осындай өмірбаянының кейбір кездерімен бөлісті.

 КСРО Кеңесінің Жоғарғы Президиумының нұсқауымен, «Красная звезда», 
Ұлы Отан соғысы ордендарымен, «За победу над Германией», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены» медальдарымен, сондай-ақ, мерейтойлық, «Ветеран тру-
да» медалыдарымен марапатталды.

 С.А. Тұрсынханов,
Заместитель начальника по ВР РГУ «Учреждение АК-159/9» подполковник 

юстиции

20-ЛЕТИЕ АНК

Во имя стабильности и согласия
  РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
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70 ЖЫЛДЫҚҚА – 70 КҮН / 70-ТИ ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ – 70 ДНЕЙ
«До празднования знаменательной даты 

- 70-летия  Победы в Великой Отечественной 
войне - осталось менее 70-ти дней. С 27 февраля 
в Карагандинской области началась акция “70-
ти летию Победы – 70 дней!».  День Победы 
был и остается одним из главных  праздников. 
Это - день гордости, день подвига и вечной па-
мяти. Это праздник, когда торжествует всепо-
беждающая сила патриотизма. В ходе акции 
стартовала эстафета «Факел Победы». Плани-
руется, что факел, зажженный от Вечного огня, 
обойдя за 70 дней все города и районы, 9 мая 
вернется в Караганду. Абайский район первым 
принял эстафету от области, исполнением этой 

важной миссии удостоены  участник ВОВ Ма-
каров Иван Степанович, чемпион Казастана 
по боксу среди молодежи, мастер спорта РК 
Зиско Дмитрий и самый молодой участник, 
член детско-юношеской организации «Жас 
улан» Колдасов Казыбек.  

В течение пяти дней факел победы нахо-
дился на территории нашего района, посетил 
все сельские округа и населенные пункты. 
Основной целью проведения областной ши-
рокомасштабной молодежной акции является 
повышение патриотизма и гражданской от-
ветственности молодежи, формирование ува-
жительного отношения к исторической памяти 

народа, к ветеранам ВОВ, традициям своей 
страны. Очень важно сохранить духовную 
нравственную связь среди поколений, упро-
чить единство и дружбу народа Казахстана.

 Первым пунктом посещения стал Кара-
гандинский сельский округ, где прошел урок 
мужества на тему «Блокада Ленинграда» с 
участием ветерана ВОВ Гончаренко Миха-
ила и тружеников тыла. Героическая эпопея 
Ленинграда занимает особое место в истории 
Великой Отечественной войны. Во время бло-
кады погибли сотни тысяч жителей и защитни-

детские плечи легло не мало испытаний и ли-
шений, голод, болезни, страх потери близких 
людей. 

В селе Сарепта состоялся круглый стол с 
участием тружеников тыла.  Были обсуждены 
военные исторические факты.

В Коксунском сельском округе был за-
жжен вечный огонь у мемориала памяти, про-
ведена встреча с труженицей тыла «Не забудем 
их подвиг великий!», показан документальный 
фильм о военном времени и Дне победы. Тор-
жественно встретили участников акции уча-
щиеся Коксунской общеобразовательной шко-
лы. Ими был организован «Живой коридор». 

В селе Юбилейное прошел «Час памя-
ти» посвященный воспоминаниям узников 
фашистского лагеря «Освенцим» (г.Краков, 
Польша). В селе на данный момент прожива-
ет одна из узниц этого страшного места. Она 
пользуется огромным уважением среди одно-
сельчан.

В поселке Топар состоялся великолеп-
ный концерт, с участием духового оркестра, 
на котором присутствовали ветераны ВОВ и 
труженики тыла. Под звуки песен военных лет 
присутствующие могли полюбоваться вальсом 
в исполнении молодых пар, послушать песни 
военных лет. 

В поселке Южный был проведен молодеж-
ный флеш-моб, трогательным было исполне-
ние песен на военную тематику самыми малень-
кими участниками. Далее участникам акции 
был предложен к просмотру фильм о войне. 

В селе  Кулаайгыр состоялась  акция «Па-
мять» с участием молодого поколения. Состо-
ялся открытый диалог молодежи с членами 
семьи ветерана ВОВ. Молодежь активно инте-
ресовалась жизнью и подвигами героя войны. 

В поселке Карабас состоялся строевой 
смотр военнослужащих. В память о великом 
подвиге солдат и во имя Победы был про-
шел концерт, с участием молодежи поселка. 
Очень важно чтобы идееи сохранения мира и 
толерантности проникася каждый казахстанец. 
Данный  концерт живое тому подтверждение. 
Данный поселок был заверщающим населен-
ным пунктом в эстафете «Факел Победы».

Данные мероприятия отлично формируют 
общественное мнение об исторической важно-
сти победы. В обществе необходимо уважи-
тельное отношение к ветеранам, их заслугам и 
подвигам. 4 марта в торжественной обстановке 
состоялась передача эстафеты «Факел Побе-
ды» городу Шахтинск.

 Бұл акция тарихымыздың айтулы 
оқиғасы Ұлы жеңістің 70 жылдық мерей-
тойына дейін 70 күн қалуына байланысты 
ұйымдастырылып отыр. Шараға Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, еңбек ардагерлері,  
жастар қатысты. Жеңіс күні – еліміздің 
ең маңызды мерекелерінің бірі. Ұлы отан 
соғысында жеңіске жету үшін біздің 

ков города. Казахстанский народ не оставался 
в стороне, помогая больным и раненым, детям, 
прибывшим в Казахстан, тем, кому чудом уда-
лось спастись. 

Организаторам удалось очень четко пере-
дать события давно минувших дней, общение 
с  ветераном войны произвело на присутству-
ющих неизгладимое впечатление. Особо сенти-
ментальные украдкой утирали со щеки скупую 
слезу.

Спортивное мероприятие и конкурс 
«Сұнқар» по военным дисциплинам, посвящен-
ный Великой Победе состоялись в Мичурин-
ском сельском округе. В нем приняла участие 

молодежь поселка и учащиеся Мичуринского 
аграрно-технического колледжа, были показа-
ны отличные результаты.  

Жители села Акбастау дали концерт 
«Мирное небо» в честь ветеранов Великой От-
ечественной войны. А в селе Курма «Факел По-
беды» молодежь  встретила живым коридором 
и торжественно проводила на урок мужества, 
посвященный вкладу казахстанцев в достиже-
ние Победы, участие в котором приняли тру-
женики тыла. Молодежь с особым вниманием 
слушала рассказы о героических поступках 
казахстанцев, испытывая огромное чувство 
гордости за подвиги своих соотечественников. 

К сожалению, в данных населенных пун-
ктах уже нет живых ветеранов ВОВ, но благо-
даря проведению подобных акций и мероприя-
тий память о них будет жить в веках. 

 Не оставили без внимания эстафету «Фа-
кел Победы» жители села Есенгельды. Здесь 
был проведен конкурс чтецов. Участники вы-
разительно  читали стихотворения на патрио-
тические темы, которые одновременно трога-
ли душу и вселяли уверенность в дальнейшее 
мирное будущее. В селе Самарка состоялся 
круглый стол с участием детей войны. На их 

жерлестеріміз де сүбелі үлес қосты. 
Шараны мәдениет үйінің әншісі Кы-

лышбаев Ернар  мен аудандық жастар ісі 
жөніндегі орталықтың маманы Шарип-
жанова Айдана жүргізді. Бұл кездесу сол 
сұрапыл соғыстың ауыртпалығын көтеріп,  
қуанышты, қайғылы сәттерді бірге бөліскен 
жандарға арналды. Кеште ардагерлердің 
көңілін көтеріп, Зейнеп Донбаева, Жанна Де-
нисенко, Аманжан  Манабаев, Асель Бексе-
итова, Ернар Қылышбаев  әннен шашу шаш-
ты. Шараға келген ардақты ардагерлеріміз 
Барсамов Павел Маркелович, Ивашева 
Галина Дмитриевна, Ивашев Федор Пе-
трович, Глушко Василий Григорьевич 
қадірменді қонақтары болды. Сол сияқты 

оларға жүргізушілер  
сұрапыл соғыс жайла-
ры, өз өмірлері жай-
лы әртүрлі сұрақтар 
қойды. Шара барысында 
Соғыс ардагері жастарға 
ұлағатын айтты. 

Кеш соңында 
мәңгілік алаудан 
тұтанған шырағдан ау-
дан бойынша сапарға 
шығатыны айтылды. 
Биыл барлық бейбітшіл 
қоғам Ұлы Отан соғысы 
Жеңісінің 70 жылдық 
мерейтойын атап өтуде. 
Соғыс отында әр 
адамның маңдайына 
жазылған өз жолы бол-
ды, бірақ барлығының 
бір ғана мақсаты – От-
анды қорғау болды. 
Сондықтан, Отанды 
және туған Жерді қорғау 
– топырағының суын 
ішіп, құнарын пайда-
ланып, сұлулығына 
сүйсінген  адамдардың 

борышы. 
4 наурыз күні Мәдениет үйінде атал-

мыш шараның жабылу салтанаты өтті. Ала-
уды облыс әкімінен бірінші болып алған 
Абай ауданы салатанатты түрде Шахтинск 
қаласына табыстады. 27 ақпан мен 4 наурыз 
аралығында алау Абай ауданының барлық 
елдімекендерін аралап шықты.

Г.Оңалысқызы
Марина Уткина

Юлия Осиева
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Галина Александровна Жабяк, вырос-
шая в городской карагандинской среде, и в 
мыслях представить не могла, что когда-то 
будет заниматься одним из самых хлопот-
ных направлений растениеводства – кар-
тофелеводством. Но так сложились 
обстоятельства, что именно ей вместе 
с мужем Игорем Васильевичем  Жабя-
ком суждено было создать одно из са-
мых больших и высокотехнологичных 
картофельных хозяйств Казахстана- 
крестьянское хозяйство «Шанс». 

В канун Международного женского 
дня 8 марта мы встретились с Галиной 
Александровной.

–  Галина Александровна, как за-
рождалось крестьянское хозяйство 
«Шанс»?

– В 1996 году мой супруг, бывший 
военный, решил заняться крестьянским 
хозяйством, назвал его "Шанс", потому 
что это был действительно шанс поме-
нять свою жизнь. По совету родителей 
мужа мы перебрались в село Коксу, 
поближе к земле. Именно эта брошен-
ная земля как-то особенно зацепила. И 
полностью поддержала решение гла-
вы семьи. И как оказалось, наш вы-
бор оказался правильным. Признаюсь, 
было нелегко. Взаиморасчеты, бартер. Денег 
у предприятий не было. Вот с нами и рас-
считались... семенным картофелем. И поста-
вили в сложное положение. Со свалившейся 
на нашу голову картошкой надо было что-то 
делать. Продать ее при всем желании было 
невозможно так как цена держалась очень 
низкая. И чтобы не пропадать добру, мы ре-
шили его... посадить. Это был единственный 
выход в той ситуации.

 -А чем вы занимались до 90-х годов?

ЕЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ
 - Окончила Московский инженерно-

строительный институт, затем Карагандин-
ский политехнический институт, получив 
специальность инженера-строителя. Вели с 
подругой свой бизнес в Караганде.

- Галина Александровна, чтобы вы 
хотели пожелать нашим дорогим женщи-
нам.

- Милые женщины я желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
любви.

Чаще улыбайтесь: улыбка на ваших ли-
цах приводит все живое в атмосферу этого 
ясного и нежного праздника, дарит много 
солнца и света.

К.БЛЯЛОВ

С давних времен, во всех народах, люди 
чтят приход весны – времени, когда приро-
да сбрасывает серые оковы сна и возрожда-
ется, чтобы дать жизнь всему живому. И не 
удивительно, что именно весной мы празд-
нуем день почтения, уважения и любви ко 
всем женщинам – 8 марта.

Тысячи лет люди чтят женщину, как ро-
доначальницу, дарительницу жизни и хра-
нительницу домашнего очага. Именно с ней 
ассоциируются приход весны и рождение 
новой жизни.

С подачи  Международной  ассамблеи  
ООН,  в 1975 году 8 марта было объявлено 
официальным Международным женским 
днем.

Кто-то, несомненно, скажет, что не жен-
ское « это дело – погоны на плечах носить», 
но именно женщины, выбравшие для себя 
далеко не женскую профессию, найдут для 
вас множество аргументов в опровержении 
этих слов. Причем именно от оперативно-
сти, концентрации и выдержки женщин в 
погонах зачастую и зависит, насколько бы-
стро будет оказана помощь в той или иной 
чрезвычайной ситуации.

В нашем учреждении большинство  со-
трудников, именно женщины. Зачастую от 

Наши женщины прекрасны!
них  и зависит судьба людей, отбывающих  
наказание в виде лишения свободы.

 Наши сотрудницы, справляются с той 
работой, которая, возможно, под силу не 
каждому мужчине. Но, не смотря на то, что 
им почти каждый день приходится выдер-
живать колоссальный груз психологических 

нагрузок, они всегда остаются женственны-
ми и обаятельными. Избрав эту непростую, 
а часто рискованную службу, всегда пока-
зывают себя грамотными, профессиональ-
ными, внимательными и верными своей 
службе сотрудниками.

Еще в нашем учреждении трудятся жен-
щины вольнонаемного состава: психологи, 
экономисты,  бухгалтера, цензоры. Все они 
так же заслуживают большого уважения, 
ведь каждая из них вносит свой вклад в про-
цветания и развития нашего учреждения.

И в завершении хочется сказать: пусть 
этот праздник, 8 марта, никогда не заканчи-
вается для наших женщин и изо дня в день, 
из года в год не устает радовать, удивлять и 
дарить всем только тепло и любовь! 

С праздником дорогие наши женщи-
ны!!!

Т. Демченко
старшина юстиции учреждения АК 159/9

ТЕПЛО ДУШИ
Более  35 лет трудового стажа имеет 

Гульзайра Рамазановна Сейдыкова, ко-
торая работает поездным диспетчером 
железнодорожного цеха на Южно-то-
парском рудоуправлении АО «Темирта-
уский электромеханический комбинат» 
Отзывчивую  и трудолюбивую женщи-
ну с таким весенним именем уважают 
руководство предприятия и коллеги, 
оберегают от всех проблем родные и 
близкие.

Приход весны наша собеседница 
всегда встречает с улыбкой и блеском в 
глазах. Не бояться трудностей и смело 
преодолевать все преграды, этим житей-
ским премудростям учили маленькую 
Гульзайру ее родители. После оконча-
ния обувного училища в г.Караганде 
целеустремленная девушка работала в 
данном учебном заведении. В 1978 году 
Гульзайра решила сменить деятель-
ность и пойти работать в Южно-Топар-
ское рудоуправление. Была бригадиром 
грузовой службы, затем стала поездным диспетчером железнодорожного цеха. За 
ответственное отношение к трудовым обязанностям и профессионализм Гульзайру 
Сейдыкова неоднократно награждали благодарственными письмами и денежными 
премиями. Гульзайра Рамазановна гордится своей семьей, ее супруг Анатолий Бо-
рисович тоже работник АО «ЮТРУ-ТЭМК».  Вместе они воспитали двоих детей. 
Придают силы успехи внука и маленькой внучки.

- Что самое важное для женщины? Конечно же, это благополучие родных и 
близких, а также любить и быть любимой. Поэтому всем женщинам я желаю се-
мейного счастья, крепкого здоровья и успехов, - сказала Гульзайра Рамазановна.

К.Блялов

С ПРАЗДНИКОМ!

Кез келген адам адал еңбегімен 
сыйлы. Ұжымында, өз ортасында 
жақсы көрсеткіштерге ие болып, 
таңдаған саласына қасықтап үлес 
қосу кез келгеніміздің қолымыздан 
келе бермейді. Адал еңбегімен көзге 
түскен ІІБ жасөспірімдер жұмысы 
жөнінде учаскелік инспектор 
Ләззат Құрманғалиқызы қатардағы 
қызметкер болса да, саналы 
уақыттың ішінде әріптестерінің 
алды болған жан.

Қиын да, қауіпті қызметте жүрген 
бүгінгі мақаламыздың кейіпкері Ал-
мусинова Ләззат Құрманғалиқызы 
жайлы сөз етпекпін. Ол 1977 жылы 
6 наурызда Қарағанды облысы, 
Саран қаласында дүниеге келген. 
Мектеп табалдырығын 1984 жылы 
Қарағанды қаласындағы №48 
орта мектебінен аттайды.  Аталған 
мектепті 1994 жылы бітіріп, орта 
білім алады. Сол жылы «Есепші 
және аудит» мамандығы бойынша 
тұтынушылар кооперациясы Қазақ 
институтына түсіп,  1998 жылы 
бітіреді. Одан кейін екінші жоғарғы 
білім «Экономика саласында заңгер - құқықтанушы» мамандығы бойынша Қарағанды 
Экономикалық Университетін бітіреді. 

Аруымыз 1991 – 1995 жылдары  тұтынушылар кооперациясы Қазақ институтында 
оқып жүріп қызмет жасайды. Қарағанды қаласында 1998 жылы АБЖ қаржы қызметінде 
техникаға жауапты қызметінде №6505 әскери бөлімінде әскери қызметке шақырылады.  
2001 жылы Қарағанды облысының күзеттің арнайы қызмет басқармасында ҚЭН есебі 
жөнінде техник қызметіне қабылданды. Сол сияқты 2004 жылдың наурыз айында 
Қарағанды облыстық ТЖБА ІІББ техникалық байланысына ауысып келеді. Қызмет ба-
бымен Астана қаласындағы Аршалы кентінде ҚАЖК ЕЦ 166/5 мекемесіне бухгалтерлік 
есеп және есеп беру бөлімінің басшысы қызметіне қабылданады. Құқық қорғау сала-
сында еңбектеніп жүріп, туған жерге оралу кейіпкеріміздің үлкен армандарының бірі 
болса керек 2005 жылы туған қаласына қайтып келіп, КАҚБ полицейлік батальон 
қызметіне ауысып келеді. Көптеген атқарған қызметтерден кейін 2013 жылдың ақпан 
айынан бастап Абай аудандық ІІБ жасөспірімдер жұмысы жөнінде учаскелік инспек-
тор болып тағайындалады. Бұл қызметінде де жақсы көрсеткіштерімен көзге түсіп, 
ұжымның беткеұстар қызметкерлерінің қатарында болады. Бірнеше қылмыстық істерді 
ашып, үлкен алғысқа ие болып, облыстық газет беттеріне шыға бастайды. Ләззат 
Құрманғалиқызы жұмыс тәжірибесінде бірнеше алғыс хатқа және құрмет грамоталары-
на ие болған жан. 

Отбасында сүйікті қыз, аяулы ана. Екі қыз тәрбиелеп өсіруде. Үлкені: Айжан «Дарын» 
мектебінде 8 – сыныпта оқиды. Кішісі: Айғаным 2 – сыныпта оқиды. Анасы Нұрғалиева 
Роза Нұрғожақызы – 40 жылға жуық Қарағанды Мемлекеттік Университетінде сабақ 
береді, зейнеткер. Әкесі Алмусинов Құрманғали Сағынтайұлы бірнеше жыл есепші бо-
лып, зейнеткер. Ағасы Мейрам – жеке кәсіпкер.   

 Ләззат Құрманғалиқызы қазіргі таңда жасөспірім балалармен жұмыс жасап жүріп, 
балауса балдырған шағындағы қызықты оқиғасын еске алды.

- 1989 жылы Қазақстанның түпкір – түпкірінен жиналған оқушыларды Мәскеу 
қаласына апарады. Сәуір айы болатын. Содан кейін бізге қаланың әсем жерлерін 
көрсетіп, ойыншықтар сататын дүкенге келгенде, сөрелерде тұрған әсем, әр түрлі 
ойыншықтарды көргенде, көзім тұнып кетіп, қасындағы оқушылардың кетіп қалғанын 
байқамай қалдым. Содан адасып, метроға мініп Мәскеудің бір шетіне келіппін. Аялда-
мадан түстім де орындыққа келіп жылап отырғанымда бір әжей қасыма келіп, соғыс 
ардагері екен, жағдайымды сұрады. Менен мекенжайымды жазып алып, өзінің мекен-
жайын беріп мені таксиге отырғызып жіберді. Таксисші мені теміржол вокзалына алып 
келді. Вокзалда қарасам өзіммен бірге келген достарым тұр екен. Жылап көрісіп, мені 
оларда іздеп, табылғаныма қатты қуанды. Сонымен Қазақстанға келіп, үйге келген соң, 
әжейге, яғни Трифонова Вераға хат жазып жібердім. Аман – есен үйіме келгенімді айт-
тым. – деп, бір күліп алды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жақсы жедел уәкіл болу 
үшін көп іздену керек
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ЖАРНАМА 4-14-29     
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорттың адам өмірінде алатын орны зор 
екендігін бәріміз білеміз. Спортпен айналысқан 
адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды бо-
лады. Біздің ата – бабаларымыз “тәні саудың – 
жаны сау” – деп бекер айтпаған. Спорттың қай 
түрімен айналысу адамның қабілетіне байланысты 
болады. Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз 
шығармаларында айтқан. Ол сондай-ақ спортты 
мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты 
бірнеше түрге бөлген. Денсаулық пен өмірді дамы-
ту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен жаттығу 
жасау керектігін айтқан. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің “Қазақстан – 
2030” стратегиялық бағдарламасында халықты 
салауатты өмір салтына ынталандыруды басым 
бағыттың бірі ретінде атап көрсетті. Расында да, 
бүгінгі таңда еліміздің ақсақалдарынан кішкентай 
баласына дейін дене тәрбиесіне ерекше мән беруде. 

Осыған байланысты ауданымызда «Шынықсаң 
шымыр боласың» деген қағиданы ұстанып, 
болашақ чемпиондарды дайындап жүрген, қол 
жұмсайтын күрестен халықаралық деңгейдегі 
спорт шебері Есілбаева Динара Болатқызы жайлы 
сөз етпекпіз.  Сонымен қатар Динара Болатқызы 
балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде ба-
лаларды ғана жаттықтырып қоймай мектептерде 
дене шынықтыру сабақтарын жүргізеді. Бапкеріміз 
1986 жылы Қарағанды қаласында дүниеге келіп, Абай қаласына көшіп келгеннен кейін осы 
жерде №14 мектеп – гимназияда оқиды. Спортқа деген құштарлығы алға жетелеп, Динара 
Алматы қаласындағы Туризм және спорт академиясын оқып шығады. Өзін әр қырынан 
көрсете білген бапкер Астана қаласында  әйелдер арасындағы бокс  командасында өнер 
көрсетеді. Осыдан кейін туған жеріне қайтып келіп, өзі бапкерлікпен айналысып, болашақ 
еліміздің жеңімпаздарын жаттықтыра бастайды. 

- Ондағы басты мақсаты – жасөспірімдерді салауаттылыққа ынталандыру, дене тәрбиесі 
мен спортпен айналысуға үгіттеу. Себебі елді күні ертең ілгері апаратын – сауатты, білімді, 
дені сау жастар. Біздер осы елдің жас толқындарымыз. Сондықтан біздің мақсатымыз 
уақытты тиімді пайдаланып, сапалы қызмет етіп,  өмірде өз орнымызды адаспай табуға 
барлық жағынан дайын болуымыз керек, - деп өз ойын білдірді.

Динара Болатқызына белді де беделді қызметкер болып, еңбегіңіз жана берсін демекпіз!
Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Спортта шеберлік 
танытқан бапкер қыз

МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА

КОНКУРС

27 февраля в актовом зале детской музыкальной школы г.Абай прошел район-
ный конкурс «Лучший библиотекарь 2015 года». Организаторами мероприятия 
выступили районный отдел образования, физической культуры и спорта, профсо-
юзная организация работников образования, методическое объединение библи-

отекарей Абайского района. 
Целями конкурса являются со-
вершенствование библиотеч-
но-информационной работы, 
развитие творческих, духовных 
и физических возможностей 
личности, воспитание граждан-
ственности и патриотизма и др.

Конкурс будет проводиться 
в несколько туров; районный, 
областной и республиканский. 
В рамках республиканского 
конкурса проводится районный 
конкурс, который состоял из 2 
туров: в 1 туре районного эта-
па республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
приняли участие 17 библиоте-
карей Абайского района, кото-
рые представили свои работы. 
По решению жюри во 2 этап 
конкурса прошли 7 библиоте-
карей.

В районном конкурсе «Луч-
ший библиотекарь 2015 года» 

приняли участие 7 библиотекарей. Каждый участник рассказал о своей работе и 
с помощью специального экрана продемонстрировали свои достижения. Библи-
отекари читали стихи, делились мнениями. Оценивало выступление конкурсантов 
компетентное жюри. Участников конкурса наградили почетными грамотами отде-
ла образования, физической культуры и спорта и памятными призами. За высокий 
профессионализм и творческий подход к работе Гран-при конкурса и денежную 
премию присудили библиотекарю Мичуринской школы Ирине Карчак. Ирина Ни-

колаевна библиотекарь с большим опытом работы. Она, как никто другой, может 
объяснить, показать и рассказать учащимся, насколько важна и интересна книга. 
Именно поэтому школьная библиотека оживает каждую перемену, наполняясь за-
интересованными  ребятами.

Соб.корр.

Лучший библиотекарь года

Каждый человек уникален, по-своему ин-
тересен, красив и умен. Неважно, какой он 
национальности, откуда он родом, какого он 
роста, и какого цвета его кожа и волосы. Нас 
всех объединяет любовь, то, самое сильное 
чувство, по велению которого, стираются все 
границы. Примером этого являются интер-
национальные семьи. Это еще раз доказы-
вает, что семья — это не просто два разных 
человека, живущих рядом, это единение душ, 
мыслей и чувств. Смешанные браки стали ча-
стью жизни многих  казахстанцев. В каждой 
интернациональной семье возникают свои 
вопросы, и решаются они по-разному. Часто 
в смешанных семьях, что может показаться 
удивительным,  вопросы веры, религии, тра-
диций стоят не на первом и даже не на втором 
месте. Это хороший показатель, который го-
ворит о том, что казахстанский народ, будь 
то казахи, узбеки или представители любых 
других наций, умеет с уважением и понима-
нием относиться к самым различным этносам. 
Семья Зейнетуллиных Асхата и Инны – от-
личный пример для подражания. Отношения, 
которым не помешали ни личные проблемы, 
ни национальность. Семья Зейнетуллиных 
подтверждает, что у настоящей любви нет 
преград. А родные, как бы ни противились в 
начале, всегда поддержат.

Рождество и Курбан - айт, Наурыз и Пас-
ху- в этой семье принято отмечать праздники, 
соблюдая традиции двух народов. Наряду с 
куличами, Инна отлично готовит бешбармак, 
печет баурсаки. 

Инна и Асхат познакомились в 1990 году 
на Дне Рождения у подруги. Обаятельная и 

бойкая девушка в одно мгновение покорила сердце молодого парня. Между ними зароди-
лось сильное чувство. Асхат красиво ухаживал, трепетно и нежно относился к своей под-
руге. А через некоторое время состоялась свадьба. Отметили это событие в кругу родных и 
друзей. В скором времени у счастливой четы родилась дочь – Мадина. Умница и красавица, 
Мадина отлично учится в 11 классе средней школы имени Корниенко поселка Топар. 

 «Все трудности, которые могут встретиться на пути – это, конечно, временно и пре-
одолимо. Сейчас я доверяю своему супругу, как себе, и могу положиться на него на все сто  
процентов. Если помыслы и намерения супругов чисты, как в однонациональном, так и в 
межнациональном союзе, то непременно они обретут долгожданный семейный уют и теп-
ло» - делится Инна Геннадьевна. 

Так совпало, что 7 марта Инна Геннадьевна отмечает свой День Рождения. В их семье от-
мечают два праздника. Супруг и дочь готовят имениннице сюрпризы, украшают квартиру, 
преподносят цветы и подарки.

А всем женщинам в международный женский день наша героиня пожелала всегда оста-
ваться обворожительными, женской любви, теплоты, внимания и нежных слов.

Марина Уткина

Семья – это единение 
душ, мыслей и чувств

ЖАНЫ НӘЗІК, ІСІ БЕКЕМ
Табиғат әйел жанын нәзік етіп жаратқан. Соған қарамастан қай уақытта да әйелдер 

жаңалық жасап, әлемге танылуда. Мақалама кейіпкер болған аяулы жан – азаматтармен тең 
деңгейде еңбек етіп, жемісті болған әйел.

Абай аудандық мәслихатының депутаты, «Светоч» өндірістік кооперативінің төрайымы 
Бахраева Гүлнәр Төлеуқызы 1965 жылы 20 маусымда Бұқар жырау ауданында туып, 
өскен. Сол жақта мектеп табалдырығын аттап, жақсы оқып бітіреді. Аяқтаған соң, Абай 
ауданындағы Агрогородок ауылының Мичурин аграрлы – ауылшаруашылық колледжіне 
келіп түседі. Ол кездері колледжді тәмамдаған студенттерді сұранысқа ие мамандарды 
ауылдарға жіберетін. Содан Гүлнәр Төлеуқызы Бұқар жырау ауданындағы Үштөбе ауылының 

бөлімшесіне жұмысқа 
жіберіледі. Қазір Ялта ауы-
лында мал шаруашылығымен 
айналысады. Қазіргі таңда 2 
ұл, 1 қызды тәрбиелеп отырған 
ана. 30 жылдан астам уақыт 
жолдасы Бахраев Мархат 
Маратұлымен шаңырақ көтеріп 
келеді. 

- Бұл кісімен мен 
Мичуриндегі колледжді аяқтап, 
жер–жерге студенттерді бөлген 
кезде жолдасымның ауылы-
на мені жіберген болатын. Ол 
кезде Мархад тракторшы бо-
лып жұмыс істейтін. Екеуіміз 
танысып, білісе келе тұрмысқа 
шықтым. Үштөбеде тұрдық..., 
- деді. 

2003 жылдан бастап Абай 
ауданының Ялта ауылындағы 
«Светоч» өндірістік 
кооперативінің төрайымы 
болып қызмет жасап келеді. 
Ялта ауылында тұрғындарды 
100% жұмыспен қамтып отыр. 
2007 жылдан бері аудандық 

мәслихаттың депутаты, яғни экономикалық және аграрлы реформалар, саяси бюджеттік 
және кәсіпкерлік қызметтегі мәселелер жөнінде комиссияның төрайымы болып келеді. 
«Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталған. Қазіргі таңда 
мәслихатының  V шақырылымында депутат болып табылады.

Гүлнәр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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8 – наурыз мерекесі қалай, қашан, қайда пайда 
болғандығы жайлы сіз білесіз бе?

Бұл мерекенің шығу тарихы өте қызық болған. Алғаш бұл мерекенің пайда болуы Нью – Йорк 
қаласындағы 1857 жылғы көтеріліспен тығыз байланысты. Бұл көтеріліске тігін шеберханалары мен аяқ киім  
фабрикаларындағы жұмыс істейтін әйел адамдары шыққан. Олардың бұл көтеріліске шығу мақсаты – жұмыс 
уақытын қысқартып, жоғары жалақыға қол жеткізу еді. Уақыт өте келе бұл мереке 1911 жылы 19 наурызда 
Австрия, Дания, Германия және Швейцария елдерінде аталып өткентін. Ал 1912 жылы 12 мамырда тойланды. 
1965  жылы Кеңес Одағы кезінде 8 – наурыз мерекелік күн ретінде белгіленіп енгізілді. Қазіргі кезде бұл күн 
әр елде әр түрлі атаумен аталып өтіледі. Қазақстан, Әзірбайжан, Грузия,  Қырғыстан, Молдава, Тәжікстан, 
Түрікменстан, Украина,  Беларусия елдерінде – «Халықаралық әйелдер күні» болып  тойланса, Өзбекстан 
мен АҚШ елінде - «Аналар күні», Францияда -  «Әжелер күні», Жапонияда -  «Қыздар күні», Арменияда – 
«Сұлулық пен аналар» күні болып тойланып өтіледі. 

  Осы мағлұматтарды есте сақтап біле жүрейік және де осы орйды пайдаланып қадірлі де, құрметті 
әжелерімізді, ардақты да аяулы аналарымызды, сүйкімді де сұлу әпкелерімізді, барлық қыз – келіншектерді 
келе жатқан 8 – наурыз Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын!!!

Ана – қасиетті де киелі 
есім!!! Ана жайлы ойыңды ай-
тып тауса алу мүмкін емес қой. 
Әр адамның өз анасына деген 
махаббаты шексіз. Тоғыз ай 
құрсағында мені көтерген ана-
шым, аяулы, ардағым, маған 
мәнді өмір сыйлап, әрдайым 
қасымнан табылып, балам 
аман жүрме деп уайымдаған 
– анашым. Барлығы үшін сізге 
алғыс айта отырып, аналар 
жайлы өз ойымды аз болсада 
жеткізгім келеді.

Өмірдің иесі сен  - ғазиз 
Ана,

Келтірген дүниеге нелер 
дана

Анасыз батыр да жоқ, ақын 
да жоқ,

Өмірдің алтын кілті сон-
да ғана, - дегендей көктем 
табиғатымен жымдасқан 
жылылық, шексіз мейірімділік 
сыйлап, келешекке адал ниет, 
ақ жол нұсқап, асқақ құдырет 
иесі, адам сәулетшісі – ол Ана.

Анашым – мені жарық 
дүниеге әкеліп, өмір сыйлаған 
жан! Менің қателерімді 
дұрыстап, тәлім – тәрбие беріп 
осындай азамат қылдырған  
анашым сізге мың да бір рах-
мет!!!

«Анаңды Меккеге үш 
рет арқалап апарсаң да, 
қарызын өтей алмайсың», 
бар ықыласпен аналарымыз-
ды ренжітпеуге, керісінше 
қуантуға тырысу абзал.

Сонымен қоса, ол сіздің 
қабілеттілігіңізбен  және 

талантыңызбен емес, сіздің 
бұл өмірде бар екендігіңізбен 
мақтан ететінін естен 
шығармағаны жөн. Ана 
бақытын ешқандай ақшаға не-
месе қалған өміріңе айырба-
стай алмайсың. Себебі аналар 
үшін ең бағалы асыл  қазына 
болып әр баланың дүниеге 
келуі қайталанбастай бақыт 
болып табылады.  Ана бақыты 
мен ана махаббаты – оның 
болмысы мен  өмірінің мәні, 
қос қанаты. Ана махаббаты 
бізді әр уақытта, әрдайым 
желеп – жебейтін, қолдап – 
қолпаштайтын құдырет. Біз 
дүниеге есігін ашқаннан ба-
стап анамыздың соңғы демі 
қалғанша біз оның жан жылу-
ын сезінеміз, тіпті ана баласы 
үшін өзін құрбан етуге дайын 
жан. 

Ананың ыстық махаб-
батын  балаға деген қарым 
– қатынасын, сөзбен жеткізу 
мүмкін еммес, тек сезіне білу 
керек.

Әр балаға өз анасы қымбат, 
оған тең келер ешкім жоқ, ал 
мен үшін менің анам ...

Менің анам – асыл қазынам, 
менің анам – даналардың да-
насы, менің анам – өте сұлу 
жанның бірі, менің анам – нәзік 
жанды  қамқорым, менің анам 
–мен үшін әрдайым бірінші 
орында тұратын үлгі тұтар 
ұстазым. Мен бақытты жанның 
бірімін, анам  қасымда. Мен 
үшін қорған болар екі әпкем 
бар содан артық бақыт бар-

Құрметті  асыл әжелер, аяулы 
аналар, көктемдей құлпырған 

қыз-келіншектер! 
Сіздерді жылы шырайлы көктемнің алғашқы күндерімен келген 8 На-

урыз – Халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!
Көктем - бұл жаңа өмірдің бастауы, табиғаттың оянуы емес пе? Ендеше 

жылы шуақ ала келген осы бір мерекеде
барлықтарыңыздың шаңырақтарыңыз шаттыққа, жүздеріңіз күлкіге 

толы болсын демекпіз! 
Бүгінгі күнде қандай да болмасын кәсіби қызметте нәзік жандар белсенді 

роль атқарып келеді. Сіздерге жас буынды тәрбиелеп, оларды қиындыққа 
мойымайтын, рухани тұрғыдан мықты азамат етіп шығару міндеті жүктелді. 
Сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасында қоғам өмірінде оң өзгерістер пайда 
болып, білім саласы қарыштап алға басуда.

Осы тамаша мереке күні сіздерге ұстаздық еңбектегі шығармашылық 
табыстарыңыз үшін ризашылығымды білдіре отырып, әрдайым зор денсаулық, 
қуаныш пен шаттық, баянды бақыт, берекелі істер, отбасыларыңызға 
амандық тілейміз!                

Мерекелеріңізбен! 
Б.Көрпешова,

Абай ауданының білім, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің бастығы 
Л.Пфайфер,

Аудандық білім ұйымдары қызметкерлері кәсіподағының төрайымы 

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ !
В этот весенний день примите искренние поздравления  с замечательным 

праздником – Международным женским днем  8 Марта!   Ведь весна, как и 
женщина, олицетворяет зарождение новой жизни, пробуждение и процвета-
ние.

От всей души  поздравляем женщин, работников образования!
В повседневной жизни  на ваши хрупкие плечи ложится ответственность 

за будущее поколение, за воспитание детей и молодежи, будущих граждан 
нашего независимого государства. 

Благодарим вас за трудолюбие, самоотверженность,любовь и верность 
нашей профессии. При этом вы остаетесь прекрасными матерями,создаете 
домашний уют, растите детей. 

В этот праздничный день желаем вам новых успехов, достижений и за-
служенных признаний. Пусть сбудутся все ваши надежды и самые заветные 
мечты. 

Дорогие женщины, от всей души желаем вам крепкого здоровья  и очаро-
вания на радость  всем вашим родным и близким!

 Б. Курпешова,
Руководитель  районного отдела образования, физической культуры и 

спорта
Л. Пфайфер, 

Председатель районной профсоюзной организации работников образо-
вания

АНА – қасиетті де 
киелі ұғым!

«Ана» дегенде толқымайтын жүрек, толғанбайтын жан жоқ. Осы үш 
қана әріптен тұратын «ана» сөзінің астарында ұшан теңіз ой жатыр. Ана 
- әрбір адам баласы үшін әлемдегі ыстық, жанға жақын, ең қымбат жан.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай: «Тәуелсіз еліміздің керегесін 
нығайтып, шаңырағын биік көтеруші тағы да - әйелдер, аналар!» - 
демекші, аналар мерекесіне орай «Аққу» бөбекжай-балабақшасының 
«Жұлдыз» тобында «Ана өмір шуағы» атты мерекелік іс-шара өтті. 
Онда кішкентай бүлдіршіндер ана-апаларына, әжелеріне арнап өлең, 
тақпақтар айтты. «Мың бір түн» ертегісінің желісі бойынша Қайрат 
Нұртас Шах бейнесінде өз өнерін көрсетті. Әдемі киінген ару қыздар 
«шығыс» биін мың бұрала биледі. Әуелете ән салған бүлдіршіндердің 
сазды әуеніне балабақша іші көңілді нұрға бөленді.

Тәрбиешілер: З.Саттарова, А.Рахимжанова

Арулар, асыл жандар, жүрегі жарқын жандар

Анашым шалқып күлсең
Алдымда ұзақ жүрсең...

ма?! Жаратқаннан тек анам 
ауырмасыншы әрдайым біздің 
қасымызда күліп  ойнап жүре 
берсін деп тілеймін. Ал артық 
кетіп ренжіткен  кездерім 
ушін сізден кешірім сұраймын 
Анашым!!! Сіздің алдыныз-
да қарыздармын! Анашым 
ардағым, асылым сізді 8 – на-
урыз халықаралық әйелдер 
күнімен құттықтай отырып 
сізге арналған мыңа тілегімді 
қабыл алыңыз: 

Жүрегімді жарып шыққан 
бар ізгі тілектерім - өмірдегі 
ең қымбатты да ардақты 
жан - МАМА, өзіңе арнала-
ды. Бізді өмірге әкеліп, ақ 
сүт беріп, аялап өсіріп, осы 
күнге жеткізгеніңіз үшін сіздің 
алдыңызда мәнгі қарыздармыз. 
Мейірім мен махаббатан жа-
ралган кең жүрегіңізден, қызуы 
тұла - бойымызды жылытқан 
ыстық алақаныңздан, "айна-
лайын" деп маңдайымыздан 
емірене сүйіп, еркелеткен 
мейірімді үніңіздең артық 
біз үшін ешнәрсе де жоқ, 
мама!..Маматайым, езуіңіздегі 
күлкі, тіпті көзіңізден тамған 
әрбәр тамшы жас құаныш пен 
шаттықтан тамсын! Жүзіңізден 
шуақ кетпей біздің ортамызда 
күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, 
бақытқа бөленіп жүре беріңіз, 
МАМА! Мен сізді өте қатты 
жақсы көремін!!!

АЛИМОВА Гулим
ҚарМУ студенті ҚЖ – 11 

группасы

8-наурыз бар, ал сезімсіз на-
урыз болмайды-ау...  Мектепте 
оқып жүргенде бастадық тойлау-
ды. Класс жетекшіміздің  тапсы-
руымен, үйден тиын-тебен әкеліп, 
қыздарға кітап-дәптер, түрлі-түсті 
қарындаштар алатынбыз. 3-класс 
бастауыш сыныптың соңы ғой. 
Ойлайтынмын, осы мереке бұларға 
неменеге керек, шошаңдаған мы-
налар не бітіреді, сабақтарын оқып 
тыныш жүрмей ме , одан да аналар 
мен ұстаздарымызды құттықтасақ, 
тамаша емес пе, бірі тамағымызды 
тәтті етеді, бірі сабағымызға 
жақсы деген баға қояды-деп...

Кейін, уақыт өтіп жоғарғы 
сыныпқа көштік, парталас  
қалқалар пысқырмай кетті, екі 
класс төмендеу оқитын қыз ба-
ланы жағалай бастадым. Көктем 
келді. Далаға гүл бітті, жүрекке 
жыр толды. Осындайда 8 наурыз 
келіп, кедергілерді кемел көңілмен 
ысырады. Жақсы көрген жанға 
ұялмай гүл сыйлап, жүрегіңнің 
ақтығын,пейіліңнің пәктігін 
білдіресің. Бастауыш мұғалімнің  
сол кездегі мәнді әрекеті енді әнді 
де,  сәнді ұмтылыстарға  ұласты. 
Бала кезіңнен кішкентай ғана 
қыздың көзіне қуаныш ұялатып, 
сыйластықтың сәл де болса ны-
шанын көрсеткеннің несі айып. 
Мейірімге зәру жүректен жақсы 
жағдай туындай қоюы екіталай. 
Әжелер-әлем, аналар-аброй, 
келіндер-кең пейіл, қыздар-
қуаныш, құштарлық, махаббат пен 

Мейірімге малынған 
көктем келді...

мұрат-мақсаттың мәңгі 
тақырыбы. Жалпы әйел 
адам қай жағынан болса 
да, әдеміліктің әңгімесі. 
Гүлдің де, жырдың да иесі 
сендерсіңдер- сұлулық 
пен сымбаттың қымбатты 
қалқалары! Мерекелеріңіз 
мерейлі болсын, 
мөлдірліктің мөріндей 
болған көл тірліктің 
мамандары! Нұрлы 
ниеттеріңіз сарқылмасын, 
несібелеріңіз таусылма-
сын. Дана саналарыңызбен 
бала-шағаларымыздың 
ортасында ойнап-күліп, 
бейбіт өмірдің шуағындай  
шаттықтың шарапатшысы боп 
жүре беріңіздер! 

Көктем келді, мен сені тағы ойладым.
Өткенге енді, ойлармен қарайладым.
Қалай жаным табады тыныштықты,
Өлең деген отпенен тағы ойнадым.

Ойдың төгіп қағазға ақ айранын,
Өзің дедім атқан таң арайларын.
Ғашықтардың  тілі тек ойлар ғана,
О, тоба қалай білген Абай бәрін?!

Абайды оқып, мен сені тағы ойладым,
Сен жайлы жыр жазғандай талай да-

рын.
Сені ойласам жүректе шабыт 

шалқып,
Шуағымен жібітер жан аймағын.

Мен сені тағы ойладым, тағы ойла-
дым.

Сен келесің түсінбей қалай бәрін...
Сол көктемнен жанымда жара қалды,
Сол кеткеннен от алып шөлмектерден,
Өртеніп кетті менің сан ойларым.

Мен сені тағы ойладым, тағы ойла-
дым.

Ойлай берем, біткенше жан айғайым.
Бітіргенше жүректің жанар майын,
Жолдай берем жырымды ауылыңа, 
Ағарғанша осынау самайларым.

Мен сені тағы ойладым, тағы ойла-
дым.

Ұмытты деп ойлама оңай бәрін.
Кездестірер келеді қалайда күн,
Сонда айтамын қалғанын осы 

жырдың,
Мен сені әлі ойлаймын, солай жаным!

Руслан Нұрбай 
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Женщина – это волна, которая может разрушить прибрежные скалы

Қарт анадан ақ 
тілек барша анаға!

Бүгінгі күн бүршік жарған күніміз,
Жақсылықпен гүл жайнасын жүзіңіз.
Қабақтарды мұң шалмасын Аналар! 
Тіршілікте ойнап-күліп жүріңіз.

Құтты болсын, көктем басы-тойларың!
Орындалсын армандаған ойларың,
Қарсы ала бер! Амандықпен қашанда,
Қызығына өмірінің тоймағың.

«Ана»-деген махаббаттың жүрегі,
«Ана»-деген отбасының тірегі,
Қадірлейміз арыңды ана әрқашан.
«Ана» ақылшы, барлық адам біледі.

«Ана»-деген жүректегі жырымыз,
Әнге қоссақ шығар асқақ үніміз.
Шырайланып күлімдесе, жанары,
Сәулесінен жылу алған-күніміз.

Бар әлемде анаменен бақытты,
Бірге күліп, бөлісейік шаттықты.
Алғаш рет тәй-тәй басқан балаға,
Жүректері қуанады нақ тіпті.

Жас келіндер, назым ба, ақылым ба?
Көңіл сүйер сендердей жақынын да,
Үлгісін ұлы ананың  алған болса,
Ешқашан қор болмайсың, ақырында.

Жас келіндер, сендерден нұр тараған,
Біріңнен қыз, біріңнен ұл тараған.
Бақытты өмір тілеп шаттықпенен,
Сендерді құттықтайды! Күлпан апаң.
Күлпан Таженова. Зейнеткер әже, Абай 

қаласының тұрғыны

Сказ о 
сотворении 
женщины

Давно это было у нас в Казахстане
Спускался однажды здесь с горных вершин
Волшебник один в предрассветном тумане
И нес он большой с узким горлом кувшин

А в горной долине любовь и измена
Заспорили кто из них в мире важней
Весной та была неприглядная сцена
То в месяце марте – 8 верней

Волшебник тихонько спустился в долину
Немного с дороги присев отдохнул
Потом превратил разругавшихся в глину
В кувшин их засунул и пробкой заткнул…

Кувшин этот с глиной он сунул в костер
И стал нагревать в нем скандальных сестер
И вот наступил ожидаемый миг 
К чему шел волшебник, того он достиг

В кострище облил чародей молодой
Кувшин с содержимым холодной водой
Кувшин развалился, углями палим
И дивная дева предстала пред ним
 
Таков наш земной притяженья закон
Был в деву волшебник безумно влюблен
Шло солнце к закату, скрываясь в дали
А двое влюбленных обнявшись ушли

Светила с небес золотая луна
И в рай их земной проводило она
И жили в любви они тысячу лет
Детей без предела пуская на свет

Их там окружала волшебников рать
Была и измена – не буду вам врать
На смертном на ложе призналась карга
Что мужу частенько дарила рога

Прошу вас бокалы наполнить вином
Прабабушку вспомнить, что в мире ином
Потом и за милых, любимых поднять
За тех, что мужчин в грязь не любят ронять

Желаю всем женщинам яркой весны
Желаю, чтоб жили они без войны
Пусть Боже подарит им светлые дни
Пусть сбудется все, что желают они.

Пусть жизнь у них будет без горя и мук
Пусть встреч будет больше и меньше раз-
лук
Пусть будет в достатке для всех мужиков
Да будет пусть так и вовеки веков!

А.Машков

► ПОЭЗИЯ

Олимпиада чемпионы, әлемнің 
екі дүркін чемпионы, халықаралық 
спорт шебері, 
Қ а з а қ с т а н н ы ң 
бокс бойынша 
еңбек сіңірген 
спорт шебері, Па-
расат орденінің 
кавалері, Отан 
орденінің иегері,  
қ а з а қ с т а н д ы қ 
ең танымал 
боксшылардың бірі, 
баркер кубогының 
иегері, 2014 жылдың 
қарашасынан ба-
стап Astana Arlans 
командасының бас 
директоры және 
жерлесіміз Серік 
Сәпиевтің анасы 
жайлы сөз етпекпіз. 

О с ы н д а й 
көптеген елдің 
мақтанышы болған, 
олимпиада чемпи-
онын тәрбиелеген 
Ирина Фоминич-
на еңбек ардагері, 
көп жылдар бойы 
Абай шахтасының 
есеп – қаржы 
бөлімінде еңбек ет-
кен. Төрт бала өсіріп 
тәрбиелеген, келін 
түсіріп, немерелерін 
тәрбиелеп отыр. 
Соның бірі – Серік. Ол жолдасы Жұманғали 
Дәуітұлымен 30 жылдан астам уақыт бойы 
бір шаңырақтың астында тұрып келеді. Бұл 
интернационалдық отбасында қазақ және 
орыс ұлтының салт-дәстүрлері сақталады. 
Ұлағатты ана балаларына түсіністік пен 
қолдауға иек артатын отбасылық негіздерін 
дәріптеп отырады.

- Отбасындағы ең басты құндылықтар 
– өзара түсіністік, өзара қолдау мен көмек", 

– дейді Ирина Фоминична. Ананың ақылын 
бойына сіңірген балалары да көңілден шыға 

білді.
"Мен ананың 

аяулы алақанын, 
әкенің асқаралы 
сүйеуін сезініп 
өскен жанмын. 
Маған осындай 
тәрбие берген 
ата – анамды 
қадір тұтамын. 
Әкем мен ше-
шем әрдайым 
біздің тату – 
тәтті болып, бір 
– бірімізге қол 
ұшын беруіміз 
к е р е к т і г і н 
түсіндіріп отыра-
тын. Бақытты от-
басы – бұл өзара 
т ү с і н і с т і к к е , 
д о с т ы қ қ а , 
ж а й л ы л ы қ а 
негізделген от-
басы, оның әр 
мүшесі бақытты 
болады", - деп 
атап өтті Олим-
пиада жеңімпазы 
Серік Сәпиев.

Ирина Фоми-
нична:

Барша нәзік 
ж а н д ы л а р -
ды шұғылалы 

көктемнің алғашқы мерекесі – 8 наурыз 
Халықаралық әйелдер күні мейрамы-
мен шын жүректен құттықтаймын. Ана 
қуанышы, әйел қуанышы – әр үйдің, 
отбасының, Отанның мерейі. Дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға бірлік – береке, 
кенен табыс, қызметте өрлеу және махаббат 
пен әсемдік тілеймін.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АЛЫП АНАДАН ТУАДЫ

Так считает многодетная 
мама из села Акбастау Корлан 
Исаинова. Вся ее жизнь напол-
нена трудом. Она родилась в 
1946 году в селе Булак Северо-
казахстанской области в рабочей 
семье. Окунаясь в воспомина-
ния далекого детства перед ее 
глазами встает четкий образ 
трудолюбивых односельчан, ко-
торые старались как можно бы-
стрее восстановить народное хо-
зяйство и забыть ужасы Второй 
мировой войны. По семейным 
обстоятельствам Корлан смог-
ла получить только начальное 
образование, но свет к знаниям 
никогда не угасал в ее сердце. 
На первом месте для нее всегда 
стоял труд. Все свои силы тру-
долюбивая сельчанка посвятила 
сельскому хозяйству, где про-
работала дояркой, работницей 
фермы. Общий трудовой стаж 
Корлан Исаиновой составляет 
37 лет.

Немало достойных джигитов засматривалось 
на работящую и отзывчивую Корлан, но покорил 
ее сердце Ергали Исаинов. Робкие признания и 
задушевные разговоры переросли в серьезные 
отношения. Молодые люди поняли что не мо-
гут жить друг без друга. Так началась их первая 

ЛУЧШЕЕ 
БОГАТСТВО – ЭТО ДЕТИ

весна. И вот уже более 
полувека Ергали и Кор-
лан живут в мире и со-
гласии. В 1992 году они 
переехали жить в село 
Акбастау Абайского 
района. вместе они вос-
питали пятерых дочерей 
и троих сыновей. Все 
дети получили высшее 
образование и в свою 
очередь создали свои 
семьи. На сегодняшний 
день у Корлан и Ергали 
Исаиновых 21 внук и 
3 правнуков. А в 2010 
году Корлан апа стала 
обладательницей по-
четного знака «Алтын 
алка».

- Во все времена 
женщины хотят одного 
и того же: любви, мира 
и семейного счастья. В 
этот весенний день я по-

здравляю всех женщин с 8 марта. Пусть всегда 
ярко горит огонь в вашем домашнем очаге. Как 
сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев, 
мы должны укреплять ценность семьи, посколь-
ку государство начинается с нее. С праздником! 
– сказала Корлан апа.

К.Блялов

Елена Анатольевна Гладченко считает, что 
такую роскошь как пессимизм, она  просто не мо-
жет себе позволить. Обаятельная и ком-
муникабельная женщина советует всем 
в эти прекрасные теплые дни быстрее 
стряхнуть с плеч зимние оковы и радо-
ваться пришедшей весне. Вот уже почти 
30 лет она трудится мастером цеха обо-
гащения ЦОФ «Восточная».

 Елена Гладченко родилась в шах-
терской семье, поэтому неудивительно, 
что свою жизнь она решила посвятить 
угольной промышленности. Успешно 
закончив Рудненский индустриальный 
техникум и получив специальность  
обогатителя, девушка несколько лет 
работала в отделе контроля качества на 
шахте «Шерубай-Нуринская», а с 1985 
года перевелась на ЦОФ «Восточная», 
где работала сначала машинистом уста-
новок обогащения, а затем по мере по-
вышения квалификации ее назначили 
мастером ОТК. Признается, что рабо-
та нелегкая, но зато приносит большое 
удовлетворение. Елена Анатольевна контролирует 
все производственные процессы в цеху, помогает 
новичкам освоить новое оборудование, а иногда, 
когда слесаря заняты, то сама исправляет ту или 
иную неисправность в мудреных агрегатах, про-
ворачивает тяжелые задвижки. Что особенно под-
купает, так это то, с какой любовью и уважени-
ем говорит наша собеседница о своих коллегах. 
Как же это хорошо когда коллектив сплоченный 
и дружный. Ведь без взаимовыручки работать 
просто невозможно, и многие должны это понять. 
Елена Гладченко вместе с горняками производит 
коксовый концентрат. В рабочем коллективе ра-
ботают в основном представительницы прекрас-
ной половины человечества. Среди них такие 
опытные специалисты, как машинист установок 

ИЗЛУЧАЯ ОПТИМИЗМ
обогащения Татьяна Клетер, аппаратчицы углео-
богащения Людмила Козакова и Сания Аяпова.

Елена Анатольевна счастливая мама и забот-
ливая бабушка. Сын Сергей Гладченко работает 
спасателем-водолазом на Топарской водно-спаса-
тельной станции. Радуют своими успехами внуки 
Артем и Дима.

Елена Гладченко от всей души радуется при-
ходу весны, а также с нетерпением ждет Между-
народного женского дня 8 марта, когда не только 
домочадцы, но и мужчины-коллеги будут гово-
рить ей комплименты и дарить цветы. А еще все-
ляет ей оптимизм в будущее родной город Абай, 
который за последнее время преобразился до неуз-
наваемости.

Кайрат БЛЯЛОВ

Пришла весна! От ее прихода становится те-
плее и светлее не только на улице, но и на душе. А 
особенно приятней становится оттого, что насту-
пает самый первый весенний праздник – 8 марта. 
Это - праздник любви, красоты, весны и, конечно, 
женщины.

И в преддверии этого заме-
чательного праздника, 4 марта, 
прошла праздничная встреча в 
рамках клуба «Притяжение». 
Стало традицией проведение 
таких праздников в централь-
ной районной библиотеке.

За круглым столом собра-
лись постоянные участники 
клуба: Машков А.М. Алибе-
кова З.Т., Камалова Р.А., Кош-
карова Г., Сулейменова Р.Б., 
Шайхутдинова М.Ш., семья 
Кидрасовых, семья Кравчен-
ко и семья Кушнир. Всех этих 
людей объединяет любовь к книге, желание со-
держательно и интересно проводить своё время.

Радостное настроение собравшимся подарил 
местный поэт Машков А.М.. В его исполнении 
прозвучали замечательные стихи и песни, посвя-
щенные милым женщинам. Украшением встречи 
стали прекрасные произведения, такие как: песня 
«Ана туралы жыр» в исполнении Сулейменовой 
Р.Б., песня «Ах, Самара городок» в исполнении 
Кошкаровой Г., а также стихи в исполнении Ка-
маловой Р.А. В этот день прозвучало много ласко-
вых, нежных и душевных слов от всех участни-
ков встречи. Но особенно, теплотою чувств были 

Праздничная встреча 
в клубе «Притяжение»

пронизаны слова Алибековой З.Т., которые были 
посвящены женщине, ее роли в жизни, ее назна-
чении. 

С праздником всех присутствующих поздра-
вила руководитель молодежной организации 
областного татаро-башкирского общественного 

центра «Ихлас» Бакирова Сабина. Она исполнила 
песни на татарском и русском языках. 

Библиотекари центральной районной библио-
теки подготовили видеоролики, слайд – презента-
ции, прочитали стихи и подготовили интересное 
сообщение о весеннем празднике, также была 
представлена книжная выставка «Ана - тіршілік 
тірегі» .  

Встреча прошла в приятной обстановке и по-
дарила участникам улыбки и радость.

О.Токсамбаева,
библиотекарь центральной районной 

библиотеки
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С нетерпением ждет приближения Международного женского дня Гульжаухар Ордаба-
ева. В этот замечательный весенний праздник ей и другим представительницам прекрасной 
половины станции коллеги- мужчины  ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи» будут дарить по-
дарки и делать комплименты. Наш разговор проходил под шум двигателей турбин. Улыб-
чивая и общительная Гульжаухар рассказала нам о своем жизненном пути.

Гульжаухар Кисебаевна трудится на электростанции машинистом обходчиком вспомо-
гательного оборудования. Она родилась в п.Топар. Окончив Мичуринский аграрно-техни-
ческий колледж по специальности технолог-организатор, девушка 5 лет работала мастером 
в теплицах п.Топар. После декретного отпуска решила пойти работать на градообразующее 
предприятие района – Кар-
ГРЭС-2 п.Топар. Начинать 
пришлось с уборщика про-
изводственных помещений, 
затем смышленую девушку 
назначили заведующей адми-
нистративно-хозяйственной 
части. Понемногу, вникая в 
механический процесс, Гуль-
жаухар освоила специаль-
ность машиниста-обходчика 
вспомогательного оборудо-
вания. Руководство станции 
довольно тем, как работает 
девушка. Она внимательно 
следит за оборудованием, на-
блюдает за давлением и делает 
необходимые переключения. 

- Я очень рада, что рабо-
таю с такими отзывчивыми и 
грамотными специалистами. 
Коллектив у нас дружный и мы друг другу помогаем, - говорит Гульжаухар.- Хотелось бы 
поздравить всех женщин с этим весенним праздником и пожелать семейного благополучия, 
крепкого здоровья, успехов в работе.

На наш вопрос, откуда она черпает энергию, Гульжаухар ответила что общение с 2 до-
черями и сыном придает ей силы и положительные эмоции.

К.БЛЯЛОВ

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Әлемнің нұры – әйелдер
Женщина - самая большая загадка в жизни мужчины

Әділдікті қалайтын 
асыл жандар

Әйел затын біз әрқашанда нәзіктікпен, сұлулықпен байланыстырамыз. Алайда, 
ер мен әйел тең құқылы заманда жауапкершіліктің, ауыртпалықтың көп мөлшері 
осы нәзік жандылардың иығына түсетінін тағы білеміз. Сол себепті қатал, әрі ауыр 
қызмет атқарып жүрсе де, нәзік болмысын жоғалтпай, әділдік іздейтін қырмызыдай 
қызбен танысқан кезде қатты таң қалғанымыз жоқ.

Халық арасында танымал, көпшілік 
таңдайтын бірнеше мамандық бар. Олар әр 
қоғамда, қандай жағдай немесе тәртіпте болма-
сын сұранысқа ие болады. Сол мамандықтардың 
ішінде заңгерлік те бар. Бұл мамандық иелері 
мемлекеттік мекемелерде, заң органдарын-
да, түрлі ұйымдарда, шағын фирмаларда, 
кәсіпорындарда, коммерциялық және қоғамдық 
құрылымдарда ауадай қажет. 

Осындай мамандық иесі Аяпова Айгүл 
Мұхтарқызы 1983 жылы Абай қаласында дүниеге 
келген. Осы жерде №12 орта мектепті бітіреді. 
Мектептен кейін политехникалық ҚМКК Абай 
филиалы Қарағанды политехникалық колледжіне 
түсіп, заңгер мамандығын бітіріп шығады. Со-
дан кейін жекеменшік фирмада оператор болып 
қызмет істейді. Қарапайым отбасынан шыққан, 
Айгүл әкесінің жолын қуып ІІБ – да ақпараттық – 
аналитикалық топтың аға инспекторы қызметінде 
2005 жылдан бастап қызмет жасайды. 

Әкесі Аяпов Мұхтар Салықұлы ІІМ – де 
көп жылдан бері қызмет жасап, қазіргі таңда 
зейнеткерлікте, қорғаушы қызметімен айналыса-

ды. Анасы Аяпова Сания Габдульфартовна Абай қаласының тумасы, ОБФ – Восток шахта-
сында жұмыс жасайды. 

Ең жауапты, әрі қиын міндеттерді арқалаған 
Хасенова Мадина Ғазизовна 1971 жылы 4 шілдеде 
Абай қаласында дүниеге келген. 1978 - 1978 жылда-
ры аталған қалада №14 орта мектебін оқып бітіреді. 
1986 – 1989 жылдары Қарағанды медициналық 
училищеде оқиды. 1989 жылы орталық қалалық 
ауруханаға пульмонология бөліміне медбике 
ретінде қызмет жасайды. Содан кейін 1994 жылы 
Абай қаласындағы ІІБ қызметіне ауысады. 1999 – 
2003 жылдары Қазақ экономика және құқық инсти-
тутына түседі. Қазіргі уақытта Абай аудандық ІІБ 
жедел – криминалистикалық бөлімінің басшысы 
қызметінде жұмыс істейді. Көбінесе полицияның 
жұмысының көрсеткіштері осы жедел уәкілдерге 
тікелей байланысты. Сондықтан Мадина сын-
ды қызметкерлерге қойылатын талап зор. Бірақ, 
қызметтің аты қызмет. Қаншалықты ауыр болса да, 
Мадина Ғазизқызы нәзік жандылығына қарамастан 
абыройлы қызметімен ұжымға танылады.

Қызметін сүйіп, шын ниетпен еңбек ететін әр 
адамның мақтануға тұрарлық әрекеті болады. Мадина Ғазизқызының жұмысы қылмысты 
ашумен байланысты есебінен, ауыз толтырып айтарлық ерлікті істері молынан. Оның дәлелі 
ретінде қызметтік міндетін жауапкершілікпен атқарғаны үшін 31 марапаттау, оның ішінде 
«За безупречную службу в МВД РК» атты 1, 2 және 3 дәрежелі медалімен және «За от-
личную службу МВД РК» төсбелгісімен, сонымен қатар ІІБ, ІІМ құрмет грамоталарымен 
марапатталған. Бірақ, ол қол жеткізген жетістіктерге марқайып, болдым – толдым деу жоқ. 
Қызметі үнемі ізденісте болуды, жаңа асуларды бағындыруды талап етеді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Женщины своей силой удивляют мужчин. Они растят детей, выносят все трудности, но в 
тоже время светятся счастьем, любовью и радостью. Они улыбаются, когда хотят кричать. 
Они плачут, когда очень счастливы и смеются, когда переживают. Они борются за то, во 
что верят. Они не принимают ответа «нет», когда верят, что есть решение лучше. Они от-
казываются от новой обуви, но покупают её своим детям. Они плачут, когда их детям везёт 
и радуются, когда друзья получают награды. Они знают, что прикосновениями и поцелуями 
могут вылечить разбитое сердце. Сердце женщины – вот что заставляет вертеться мир!

 С давних времен, 
у всех народов, люди 
чтят приход вес-
ны - времени, когда 
природа сбрасывает 
оковы сна и возрож-
дается, что бы дать 
жизнь всему живому. 
И не удивительно, 
что именно весной 
мы празднуем день 
уважения и любви 
ко всем женщинам 
- 8 марта. Именно с 
ней ассоциируется 
приход весны и рож-
дение новой жизни. 
Наше время диктует 
новые условия. Ур-
банизация, техноло-
гизация и другие про-
цессы, что двигают 
наш мир, подкреплен-
ные феминизмом, 
меняют отношение к 
женщинам. Среди нас 
немало женщин – представителей мужской профессии, которые не менее грамотно, чем наши 
дорогие мужчины, выполняют свою работу.

Лариса Александровна Бесчасткина – по профессии маркшейдер. Маркшейдер - гор-
ный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических из-
мерений в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим 
отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геолого-
разведочных работах. Не самая легкая профессия для представительниц слабого пола. Од-
нако Лариса Александровна отлично с ней справляется. После окончания Карагандинского 
горного техникума, в 1977 году пришла работать на шахту «Чурубай-Нуринская», где про-
работала до закрытия шахты. С 2003 года и по сей день – маркшейдер в ассоциации пред-
приятий угольной промышленности «Гефест». Мать и отец Ларисы Александровны были 
шахтерами. Мама – Воробьева В.В. работала в маркшейдерском отделе, папа – Бергер А.А. 
был механиком. Лариса Александровна пошла по их стопам. Она любит свою работу, вы-
полняет ее грамотно и ответственно. 

В 1979 году на Чурубай –Нуринской шахте познакомилась со своим мужем Анатоли-
ем Павловичем, который работал проходчиком. Скромный юноша попросил своего друга 
познакомить с понравившейся девушкой. Так началась история их счастливой семьи, где 
долгие годы царят мир и понимание. В уютном гнездышке семьи Бесчасткиных выросли и 
возмужали двое замечательных сыновей Владимир и Евгений. Мальчики тоже стали шахте-
рами. Старший сын Владимир живет и работает в России городе Междуреченске, младший 
Евгений трудится на шахте «Кировская». Так, из дружной семьи Бесчасткиных создалась 
целая шахтерская династия. 

Они активно проводят свободное время, летом любят отдыхать на речке. Вместе отме-
чают все праздники. К 8 марта любимые мужчины обязательно приготовят Ларисе Алек-
сандровне сюрпризы, подарят цветы.

«Я все цветы люблю: и розы, и хризантемы, и тюльпаны, но особо радуют глаз полевые 
ромашки, - делится впечатлениями наша героиня – И пусть этот праздник, 8 марта, никогда 
не заканчивается для наших женщин и изо дня в день, из года в год наши мужчины не уста-
нут радовать нас и удивлять, дарить нам тепло и свою любовь!»

Марина Уткина

Дарите женщинам любовь

Надежда Семеновна Перегон – яркий при-
мер успешной деловой женщины. Она целеу-
стремленна и настойчива, может одновременно 
делать несколько дел. И все же в представлен-
ный образ Надежда Семеновна вносит свой не-
повторимый шарм и обаяние. Она тонкий пси-
холог, интересный собеседник, умеет видеть 
в людях их потенциал и четко координирует 
работу. В разных жизненных ситуациях бизнес 
– леди остается прекрасной женщиной с оча-
ровательной улыбкой: отстаивает ли она свою 
точку зрения на важных совещаниях, либо об-
щается с близкими и коллегами. 

А в любом деле опорой является семья, где 
тебя понимают и принимают, любят и уважа-
ют. У Надежды Семеновны и Вячеслава Ан-
дреевича прекрасная дружная семья. Семья, 
где почитают старших, бережно относятся 
друг к другу, воспитывают детей в любви и со-
гласии. 

«Главное для женщины – это семейное 
благополучие. – говорит Надежда Семеновна 
– Здоровье и счастье близких людей. Каждой 
женщине приятно, когда ей говорят, что она 
обворожительна. Восьмое марта для меня – это хорошее настроение, радость и ожидание 
сюрпризов от любимого мужа и сына Игоря. Мне и дочери Оксане дарят подарки и цветы. 
Воспоминания и впечатления от проведения праздника греют душу и дарят радость потом 
еще долгие месяцы». 

Марина Уткина

Прекрасный образ 
бизнес леди



07.03.2015/ №1020 АБАЙ - АҚИҚАТ

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Газетте жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
При использовании материалов в СМИ ссылка на «Абай-Ақиқат» обязательна.

Директор - бас 
редактор 

НҰРБАЙ Руслан 
Жаманханұлы

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Қарағанды 
Полиграфиясы“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Ермеков 
көш., 33
Таралымы 3100дана
Тапсырыс №9Көлемі 
3 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Столько песен и стихов
Посвятили мамам!

Мне чужих не надо слов
Для любимой самой.
Я для мамочки своей
Их искать не стану:
Все они - в душе моей,
Так люблю я маму.

Аяулы әжелер, асыл аналар, көктемдей құлпырған арулар
Любимые мамы, дорогие бабушки, прекрасные женщины

Менің әжем – гүл әжем, 
Алтын әжем, күн әжем. 
Апам үшін, мен үшін, 

Нағыз ана – бұл әжем! 
Өмірдің қызығы, 
Өзіңсіз өтпейді. 

Мен үшін анама, 
Ешкім де жетпейді.

Ты роднее всех людей на свете,
Мне твоя улыбка всех дороже!
Счастья тебе, радости, везения,
И здоровой будь, конечно, тоже.

С женским праздником серьезным
Поздравляю с радостью,

Пусть тебе сияют звезды,
Жизнь пусть будет сладостью!

Ақ анашым, аппағым, 
Өзің жайлы тақпағым, 

Өзің жайлы әнім де, 
Арнадым саған бәрін де! 

Я тебя, мамуля, поздравляю
И дарю звезду с ночного неба.

Пусть она желанья исполняет
И наполнит жизнь теплом и светом.

С женским праздником серьезным
Поздравляю с радостью,

Пусть тебе сияют звезды,
Жизнь пусть будет сладостью!


