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Облыстың әлеуметтік – экономикалық дамуы
2014 жылдың қорытындысы бойынша тұрақты
өсіммен сипатталады.
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) 2,5% - ға

макроэкономикалық өсіммен 2,2 трлн.теңгеге
бағаланады. ЖӨӨ өсуі экономиканың базалық
салаларды дамыту есебінен қамтамасыз етілді.

2014 жылға өнеркәсіп кәсіпорындары 2013
жылға 10% өсіммен, 1098 млрд.теңгенің өнімін
шығарды. Табиғи көлем индексі 100,2 %-ды
құрады.
Өнеркәсіп өндірісінің республикалық

көлемдегі үлес салмағы 6% - ға жуығын құрайды,
облыстың бір тұрғынына шаққанда  өнеркәсіп
өнімінің 787 мың.теңгесі келеді.
Тау кен байыту өнеркәсібі көлемі 6,2 %

өсіммен, 102,5 млрд.теңге, табиғи көлем индексі
– 86,6 %.
Өнеркәсіп өнімінің негізгі үлесін (83,1%)

өңдеу өнеркәсібі құрайды. 2014 жылға ішкі сала
өндірісінің көлемі 10,2 %-ға артып, 912,6 млрд.
теңгені құрады. Табиғи көлем индексі – 101,3
%-ды құрады.
Саладағы еңбек өнімділігі 2013 жылмен

салыстырғанда 16,5 % - ға артты және бір адамға
шаққанда  59,5 мың АҚШ долларын құрады.
Негізгі капиталға инвестицияның көлемі

2013 жылдың деңгейінен 14,7%-қ өсіммен 345,5
млрд .теңгені құрады . Бағалар  есебінен
инвестициялар көлемінің нақты өсуі 12,5 %-ды
құрады. Облыстың бір тұрғынына шаққанда
күрделі жұмсалым 248 мың теңгеден келеді.
Инвестиция құрылымында кәсіпорынның

меншікті қаражаты 52,4 %, бюджеттік қаражат –
18%, несиелер мен  басқа қарыз қаражаттары –
29,6 % құрайды.
Шағын және орта кәсіпкерліктің (ШОК)

белсенді субъектілерінің саны 77,4 мың бірлікті
құрады.
Облыстың ШОК субъектілері мемлекеттік

Өткен аптаның елді елең еткізген елеулі оқиғасы - Елбасының
төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысының өтуі болды.
Үкімет мүшелері, облыс әкімдері қатысқан отырыста осы жылға
арналған экономикалық саясаттың нақты шаралары айқындалды.
Іс-шара барысында Мемлекет басшысы өз сөзінде қазіргі уақытта елге жаңа

жағдайға бейімделу керектігін, ол үшін экономикалық және заңнамалық сипаттағы
жедел шаралар қажет екенін атап айтты. Осыған байланысты ел Президенті
Үкіметтің, Ұлттық банктің және әкімдердің алдына бірқатар міндет қойды.
Сонымен қатар, Елбасы бюджет шығыстарын оңтайландыруды дағдарысқа

қарсы шаралардың негізгі элементтерінің бірі ретінде атады.
– Басталған жобаларды аяғына дейін жеткізіп, жаңа  бастамаларды,

ұсыныстарды жағдай жақсарғанға дейін шегере тұрамыз. Бұл барлық мемлекеттік
органдарға, әкімдіктерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компаниялар мен
мемлекеттік кәсіпорындарға қатысты. Үкіметке 2015 жылға арналған
республикалық бюджетті 700 миллиард теңгеге  немесе шығыстардың 10 пайызын
қысқартуды тапсырамын. Бұл ретте мемлекеттің халық алдындағы әлеуметтік
міндеттемелері еш өзгеріссіз қалуы тиіс. Облыстардың, аудандардың әкімдері де
қатаң бюджет саясатын жүргізуі керек, – деді Елбасы.
Елбасы әр өңірде жұмыспен қамту бағдарламалары әзірленуі тиістігін айтты.

Сондай-ақ 2020 жылға дейінгі жол картасын сақтаудың қажеттігі атап өтілді.
Қазақстан Президенті бүгінде Ресей рублінің әлсіреуі мен ресейлік тауарлар

 қысымының артуы жағдайында отандық өндірушілерге оның зияны тиіп
жатқанына назар аударды.

– Мұның Еуразиялық экономикалық одақпен еш байланысы жоқ.  Біз бір
бөлшегі болып саналатын әлемдік нарықтық экономикада мұндай ауытқулар
болып тұрады. Бұл уақытша жағдай, оның шешімі табылады. Ресейде сұраныстың
азаюы – Қазақстан экспортын әртараптандыру жұмысын күшейтуге
ынталандырады. Сонымен қатар, арзандаған энергия ресурстары, құрамдас және
қосалқы бөлшектер – өзге секторлар үшін игілік болып саналады. Өңдеу
өнеркәсібін дамыту үшін осы мүмкіндікті пайдалану керек, – деді Нұрсұлтан
Назарбаев.
Мемлекет басшысы әлемдік экономикадағы жаңа жағдайларды ескере келгенде,

негізгі бағыт ауыл шаруашылығы өнімдерін және азық-түлік өнеркәсібін дамыту
болып саналатынын атап өтті.
Қазақстан Президенті жиын соңында елімізде қазіргі қиындықтарды түбегейлі

жеңіп шығуға мүмкіндік беретін барлық қажетті ресурстардың бар екенін атап
өтті.

Ақорда кз. ақпараты негізінде әзірленді

Ақорда төрінде

Мемлекет басшысы «Нұрлы
Жол - болашаққа  бастар жол»
атты Жолдауында атқарылатын
нақты істердің бағдарламасын
жасап берді. Бұл ерекше Жолдау
болып отыр.  Бұл - Жаңа
экономикалық, саясат, жаһандық
өзгерістерге деген жаңа көзқарас.
Ол кездесетін қиындықтардан
қалай ұтымды шығамыз» деген
толғақты сұрақтың нақты
жауабы. Және  де  біз  көздеген
әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарына бару жолындағы батыл
қадамымыз болмақ.
Елбасы Жолдауда  қай салаға

Ұлттық қордан қанша  қаражат
бағыттау қажеттігін айқын көрсетті.
Ең бастысы, жұмсалған қаражаттың
әр теңгесі үшін сұрау болатыны
айтылды. Елбасы «Нұр  Отан»
партиясы осы жұмысқа белсенді
араласып, барлық деңгейлерде қатаң
партиялық бақылау орнатуы тиіс
екендігін ескертті.
Президент жаңа Жолдауында

көліктік - логистикалық инфра-
құрылымдарды дамыту мәселесіне
айрықша тоқталды. Қазақстанның
ішкі жолдарын жоғары сапалы етіп
салудың  арқасында  халықтың
жағдайы жақсаратыны, тұрғын-
дардың жұмыспен қамтылатыны және
халықаралық транзиттің дамуына
мүмкіндік  туатыны белгілі . Ірі
жобаларға  инвестиция  тарту,
индустриялық инфрақұрылымдарды

дамыту, халықты жұмыспен қамтамасыз
ету, тұрғын үй инфрақұрылымдарын
нығайту-Елбасы бірінші кезекке қойып
отырған  маңызды бағыттар .
Елбасының осы Жолдауы өзге елдерге
де үлгі болатынына ешқандай күмәніміз
жоқ.
Біздің Елбасымыз тек мемлекет

басқарушы  ғана  емес ,  әлемдік
тәжірибені зерделеп, ғылыми түрде
сараптамалық негіздеме жасай келіп,
шешім қабылдайтын үлкен ғылым.
Алдағыны болжай білу оңай емес.
Және  де  ол  әрдайым  жүзеге
асырылатын бағдарламаны ұсынды.
Сондықтан да, халық өз Президентіне
сенеді ,  арқа  сүйейді ,  баршасы

қолдайды.
Ел Президенті даналықпен айқындап

берген «Нұрлы  Жол» - Жаңа
экономикалық саясат біздің
экономикамыздың таяу жылдардағы
қолға алып, өмір жүзіне асыратын
жұмысымыздың басты бағыты.
Алда үлкен де жауапты жұмыстар тұр.

Президентіміз атап көрсеткеніндей,
«Толысқандықтың жаһандық сыннан өту
үшін біздің топтаса білуіміз қажет. Біз
барлық қазақстандықтар арасындағы
сенімді нығайтуға тиіспіз.
Біз Жалпыұлттық идеямыз-Мәңгілік

елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің
даму жолын –Нұрлы жолға  айналдырдық.
Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі
кемел Нұрлы Жолда  бірлігімізді
бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек.
Мәңгілік Ел- елдің біріктіруші күші,
ешқашан таусылмас қуат көзі. Бұл Ел
басшысының даналықпен сан мәрте
айтып жүрген «Қазақстан-2050»
стратегиясының ғана  емес ,  ХХІ
ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің
мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа
Қазақстандық патриотизм дегеніміздің
өзі - Мәңгілік Ел! Ол-барша Қазақстан
қоғамының осындай ұлы құндылығы.
Сондықтан да, «Өткен тарихымызға
тағзым да , бүгінгі бақытымызға
мақтаныш та, гүлдеген келешекке сенім
де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға
сыйып тұр. Сол себепті де бір қасиетті
тұжырым әр адамның жүрегінде берік
орнығуы керек.
Бұл күнде бүкіл халық  ақыл-

парасатымен толық мойындаған Ел
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың: «
Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең
басты байлығымыз-Ел бірлігі болуы
керек» деген даналық тұжырымы әр
жүректе жатталуы керек.

Құмарғазы БАЛТАБЕКҰЛЫ,
Абай ауданының

«Құрметті азаматы»

Елбасы Жолдауы – абайлықтар қолдауында

бюджетке түсімнің 50%-ын,  жергілікті бюджетке
40%-ға жуығын қамтамасыз етті. Салық түсімінің
көлемі 97 млрд.теңгені құрап, 2013 жылмен
салыстырғанда 8%-ға артты, сонымен қатар
олармен жергілікті бюджетке 10% өсіммен 30,7
млрд.теңге аударылды.

«Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясында құны 14,5 млрд.теңгеге
190 тапсырыс беріліп, 43,5 млрд.теңге сомасына
кәсіпкерлердің несиелерін субсидиялау бойынша
136 келісімге қол қойылды.  Құны 493,7
млн.теңгеге кредиттік портфелге 40 жоба
бойынша кепілдеме келісіміне қол қойылды.
Жалпы сомасы 550 млн.теңгеге кәсіпкерлік

қызметінің 6 нысаны бойынша  қажетті
инфрақұрылым жасалды. 1,7 мыңнан астам жұмыс
орны құрылды.
Облыстың индустрияландыру картасы

бойынша 2014 жылы 22 млрд.теңгеге 9 жоба
іске асырылып, 700 жаңа жұмыс орындары
ашылды, сонымен бірге тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді сатып алуда жергілікті қамту
үлесі 92%-ды құрады.
Қазақстан Республикасының барлық

инновациялық өнімінің 20 пайызы Шығыс
Қазақстанда өндіріледі. Инновациялық өнім
көлемі 109,4 млрд.теңгені құрады.
Соңғы 2 жылда  өңірлік жалпы өнім

құрылымындағы инновациялық өнім 2,5 есеге
артты. Инновациялық өнімнің  60%- ы экспортқа

Шығыс Қазақстан облысының әкімі
Д.К.Ахметовтың  тұрғындар алдындағы

есепті  баяндамасының
ТЕЗИСТЕРІ

қойылған.
Жүйеқұрастырушы кәсіпорындардың тауарды

сатып алу, жұмысы мен қызметі 257 млрд.теңгені
құрады, соның ішінде жергілікті қамтудың үлесі
46,8% немесе 120 млрд. теңге деңгейінде
қалыптасты.
Облыстың  тауар өндірушілерінен ұлттық

компаниялармен сатып алу көлемі 2013 жылғы
деңгейден 1,7 есеге артып, 93 млрд.теңгені
құрады, келісімшарттар  саны 30%-ға артты.
Ауылшаруашылығының жалпы өнімінің

көлемі 2013 жылға 2,2% өсіммен 294 млрд.
теңгені құрады.
Құны 9,3 млрд.теңгеге 154 инвестициялық

жоба, соның ішінде «ҚазАгро»   АҚ-сы бойынша
құны 6 млрд.теңгеге 68 жоба іске асырылды.
Ауылшаруашылығы саласын субсидиялау

түрінде дамыту және қолдауға 12,2 млрд.теңге
бағытталған.
Дәнді дақылдардың егіс алқаптары 27 мың

гектарға немесе 4,8%-ға ұлғайды.
438 мың гектар  жерге ылғалүнемдеуші

технология енгізілді, бұл 2013 жылдың деңгейінен
18%-ға артық.
Суармалы жердің алқабы  5 мың гектарға

кеңейтіліп, 90 мың гектарды құрады.
238,8 мың тонна ет (өсім 6,6%), 775,7 мың

тонна сүт (өсім 2,4%), 154,4 млн.дана жұмыртқа
(өсім 7,4%) өндірілді.
Облыс бойынша 2013 жылдың деңгейінен

қарағанда ірі қара малы 2,3%-ға, жылқы 5,7%-ға,

құстар-4,4%-ға қой мен ешкі 99%-ға артты.
Шеттен ет тұқымды 1696 мал басы, соның

ішінде «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ы есебінен -1026
мал басы сатып алынды.

«Сыбаға» бағдарламасы  бойынша   1
млрд.теңгеге 5,3 мың бас ірі қара малы сатып
алынды. «Алтын асық», «Құлан», «Ырыс» және
«Жайлау» бағдарламалары бойынша -13 мың бас
қой, 1,5 мың бас жылқы.
Қуаттылығы жылына 10 мың тонна сиыр етін

өндіретін, 49 мың мал басқа арналған 285
бордақылау алаңы жұмыс істеуде, соның  9-ы 2014
жылы құрылған.

 Бородулиха ауданында роботтандырылған
тауарлы сүт фермасы қайта жаңартылды, Ұлан
ауданында 3 тауарлы сүт фермасы салынды.
Облыстың ауылшаруашылығы

құрылымдарымен құны 6,1 млрд.теңгеге 810
бірлік ауылшаруашылық техникалары сатып
алынды. «Қазагроқаржы» АҚ-ы арқылы машина-
трактор паркін жаңартуға инвестиция көлемі
34%-ға артты.
Құрылыс жұмыстарының көлемі 5,4%-ға

өсіп,145,1 млрд.теңге құрады.
7,6%  өсіммен 313,5 мың ш. метр тұрғын үй

(3299 пәтер) қолданысқа берілді.
«Қолжетімді тұрғын үй-2020»

бағдарламасы аясында  жалпы алаңы 110,8 мың
ш.метр 19 көппәтерлі және 82 бір пәтерлі тұрғын
үй тұрғызылды.
Тұрғын үймен 1587 кезекте тұрған азаматтар

қамтамасыз етілді.
Тұрғын үй құрылысына 20,4 млрд.теңге

жұмсалды. Тұрғын үй құрылысын
қаржыландырудың негізгі көздері, жекеменшік
салушылардың өз қаражаты болып табылады
(55%).
Бөлшек сауда айналымы 563,8 млрд.теңгені

құрап, 16,3%-ға өсті.
(Жалғасы қосымша беттерде)
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Талапты тексеруӨзекті тақырып аясында

СЕМИНАР АРҚАУЫ - СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ САЛЫҚ - ЕЛ ИГІЛІГІ

Абай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы қызметкерлері
Е.Махат, Ж.Рақышев ШҚО бойынша Кәсіпкерлер палатасының Абай
аудандық филиалының директоры Н.Жүнісжановтар Аудан бойынша
кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерге, фискалдық жады бар
бақылау-кассалық машинасының қолда болуы тақырыбында рейдтік тексеру
жүргізіп және бақылау-кассалық машинасының заңды талаптарын сақтау,
сатып алушыларға үнемі чек бере отырып, сауда жасау керектігі жөнінде
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Жаңаша тыныс алған жұмыс шағын
кәсіпкерлікке жарияланған мороторийдің мерзімі аяқталуына орай қайта
қарқын алып отыр. Алдағы уақытта «Чек талап ет! Патриот бол!» акциясы,
Post терминал орнатуға талап күшейту сияқты шаралардың бұл жұмыс
алғышарты болып отыр.

«Абай елі» ақпараты

Хабарландыру
Қадірменді Қарауыл ауылының тұрғындары ШЖҚ «Риза» кәсіпорны

Сіздерге орталықтандырылған су жүйесінен 2015 жылға пайдаланып
отырған су көлемі үшін (жан басына немесе 1 куб су) бекітілген тариф
негізінде 20 ақпанға дейін шартқа отыруларыңызды хабарлайды. Мекен-
жайымыз ШЖҚ «Риза» КМК ғимараты, Бекбосынов көшесі, 42 үй.
Телефон 9-18-10

«АДАМ ӨМІРІНЕ ӨТЕ ҚАУІП ҚАТЕР ТУҒЫЗАТЫН
ПЕШТЕН ШЫҚҚАН УЛЫ ГАЗДАН САҚТАНАЙЫҚ»

101 хабарлайды

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы

«Жұмыспен қамтудың жол картасы –
2020» бағдарламасы үшінші бағыт бойынша
қатысушыларды іріктей отырып, шәкіртақы
төлеп, тегін кәсіби біліктілігін арттыру, кәсіби
даярлық пен қайта даярлау курстарына
жолдама беру арқылы жұмыспен қамту
мүмкіндігін ұсынып келгені мәлім. Аталмыш
бағдарламаны ауданымыздың Жұмыспен
қамту орталығы қызметкерлері де пәрменді

жүргізіп келеді. Мәселен, ауданымыздағы кәсіптік білім беретін Абай колледжінде
«Ветеринар», «Тракторшы-моторист» мамандықтары бойынша бірқатар
тұрғындар білім алуда. Жұмыспен қамту орталығының маманы Мақсат
Мырзашүкіров аталмыш бағдарламаға қатысушылардың кәсіби деңгейлерін, білімі
мен біліктерін бағдарлау мақсатында аталмыш оқу орнында болып, студенттер
қауымымен кездесіп қайтты. Бағдарлама бойынша жүзеге асып отырған
«Ветеринария» және «Тракторшы-моторист» топтары алдағы уақытта бақылау
сынақтарын тапсырмақ екен.
Жиында студенттердің теориялық білімі мен тәжірибелік білігінің қатар

өрістеуі, алдағы бақылау сынағына деген даярлық жайлары сөз етілді.
Кәсіби біліктілік иеленгісі келген тұрғындардың барлығы да аталмыш

бағдарламаның игілігінің зор екендігіне сенімді.
«Абай елі» ақпараты

Семинар-конференцияда

Жуырда Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт Министрлігінің
Спорт комитеті және Тоғызқұмалақ
Зияткерлік Қауымдастығының ұйым-
дастыруымен  Астана  қаласында
тоғызқұмалақтан жаттықтырушылар мен
төрешілердің республикалық семинар-
конференциясы болып өтті. Осынау ел
бойынша  өткізілген елеулі  шараға
жерлесіміз , білікті бапкер  Назым
Күзенбайұлы да қатысып келді.
Жаттықтырушылар мен төрешілердің

республикалық семинарына «Дүниежүзілік
Тоғызқұмалақ Федерациясы» РҚБ-ның
Президенті Әлихан Байменов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары
Ж.Әлиев, Е.Каппель, «Ұлттық спорт түрлері Қауымдастығы» ЗТБ-нің
атқарушы директоры Е.Оспановтар да келген екен.
Семинар-конференцияда өткен жылдағы ел құрамасының халықаралық

жарыстардағы нәтижелерінің есебі, алдағы жылға қойылатын мақсаттар,
тоғызқұмалақ ойынының бүгінгі күндегі өзекті мәселелері, аталмыш ұлттық
ойын түрін онлайн жүйеде ойнау, ойынды интернет арқылы насихаттау деңгейі
және төрешілік жүйесін жетілдірудің нақты жолдары талқыланды.
Алдағы уақыттарда бұл спорттық ойынға ел бойынша ерекше басымдық

берілмек.
«Абай елі» ақпараты

Ақпан айының 6 күні
М.Әуезов атындағы орта-
л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н
кітапхана  ғимаратында
«Нұр  Отан» партиясы
аудандық филиалы төра-
ғасының бірінші орын-
басары Қайырғазы Нұр-
л ы б е к ұ л ы н ы ң
төрағалығымен, білім
саласы басшыларының
басын қосқан семинар
болып өтті. Жиынға
ауданның білім бөлімінің
басшысы Мақсат Нұрсұл-
танұлы мен аудан прокро-
рының аға  көмекшісі
Мейірлі Жолымбетов және
ауданымыздағы мектеп мүдірлері
қатысып, түрлі сауалдар қойып,
жауап ала алды.
Кез - келген өркениетті қоғам үшін

сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. Даму
көшінде әлемдік озық елдермен терезесін
теңестіріп, даңғыл жолын айқындап келе
жатқан еліміз де қоғамның қауіпті
дертіне айналып, жаһанды жайлап келе
жатқан жемқорлық індетіне қарсы күрес
шараларын мықтап қолға  алған.
Сыбайлас жемқорлық тақырыбын арқау
еткен осынау семинарда  аталған
партияның сыбайлас жемқорлыққа
қарсы жүргізілетін іс- қимылдары мен
12 жобасы жайында толыққанды ақпар
ұсына келе, партия мүшелігіндегі қандай
да бір тұлғалардың бұл іске қатысы бары
анықталса мүшеліктен аластатылатыны
жайында да баяндады. Сонымен қатар
Қайырғазы Нұрлыбекұлы сыбайлас
жемқорлыққа  қарсы  2015-2025
жылдарға  арналған жол картасы
жоспарланып, осы негізде аудандық
«Нұр Отан» партиясы филиалы жанынан

да арнайы комиссия құрылғандығымен
жиынға қатысушыларды құлағдар етті.
Сөз соңында бұл қоғам дерті мемлекетке
төнген қауіп екендігін онымен бірлесе
отырып күрес шараларын қолға алу
керектігін айтты.
Мұнан соң, жиынға қатысушылар

тақырып аясында сауалдар қойып,
тұщымды  жауаптар  алды. Мәселен,
партия  жарнасын төлеу мәселесі ,
мүшелік  жарнаның  көлемі мен
маусымдық жұмыскерлерге партия
қатарына  қабылданылып ,  жарна
төлеудің  қаншалықты  деңгейде
міндеттілігі сөз болды. Ал, мүшелік
жарнаны  көлемінен  асырып
төлейтіндігін айтып шағымданған
тараптың аудандық прокуратураның
сенім телефондарына шыққанын айтқан
Мейірлі  Жолымбетов  мәселенің
себебіне тереңірек үңілді.
Сондай-ақ, Роллан Слямханов:

- Сыбайлас жемқорлықтың салдарынан
партия қатарынан шығарылған тұлғалар
ауданымызда көрініс тапты ма?, - деген
сауал жолдады. Осы және өзге де
сұрақтарға тиісінше жауап қайтарған

Қайырғазы Нұрлыбекұлы
партиядан аластау мәсе-
лесі арнайы саяси бюрода
талқыланып, жемқорлыққа
жол бергендер  жазаға
тартылатындығын айта
келе, ауданымызда партия
қатарынан шығару
мәселесі  туындама-
ғандығын жеткізді.
Семинарда сөз алған

аудан прокурорының аға
көмекшісі Мейірлі
Жолымбетов: - Проку-
рорлық қадағалау арқылы
бүгінгі таңда сыбайлас
жемқорлыққа жол берілген

әрекеттер  қадағаланып, соның
нәтижесінде бірқатар қызметкерлер
жұмыстан босатылды, - деп жауап
қайырды.
Ұрпақ  тәрбиесімен тікелей

айналысатын білім саласы басшы-
ларымен бас қосқан семинарда сондай-
ақ білім ордаларына  қатысты заң
талаптарының жүйелі орындалуын
қадағалау керектігі де баса айтылды.
Басқосу барысында қатысушылар

пікірлері де ортаға салынды.
«Көз қысты, бармақ бастының»

әрекетін  жасап ,  қызметін  асыра
пайдалану арқылы коррупцияға жол
ашып  отырған  әр  азамат  заңдық
тұрғыда жазаланатындығын естен
шығармау абзал. Осы тұрғыда, заңсыз
жолға аяқ баспас  бұрын әркім өз
әрекетін ой елегінен өткізіп алуы
қажет.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

шараларын күшейтетін осынау жиындар
әлі де жалғасын тауып, өз нәтижесін
берері анық.

«Абай елі» ақпараты

Құрметті аудан тұрғындары пеш
жағу науқаны жалғасуда. Күнделікті
жағылатын пешті уақытылы тазаланбаса
түтін өтетін жолдары бітеліп, күйеге
толып қалуы ықтимал. Бітеліп қалған
түтін өтетін каналдардан жанып тұрған
пештен бықсып улы  токсинді газ
шығады. Бұл токсинді газ адам ағзасына
зор зиян келтіреді,  газды жұтқан
адамды, иіс тиді дейді. Атап айтқанда,
02 ақпан 2015 жылы Медеу ауылының
2 адамына иіс тиіп орталық емхананың
жан сақтау бөліміне ес түссіз жеткізілді.
Ал, 2015 жыл 12 ақпанында Қарауыл
ауылының 2 адамына иіс тиіп аудандық
емханаға түскен. Бұндай жағдаймен
кездеспес үшін уақытылы пештің түтін
өтетін каналдарын тазалап, пешке және
түтін өтетін канал қабырғаларына
уақытылы жөндеу жұмыстарын жүргізу
қажет.
Иіс тию және оның салдары және не

істеу керектігі жөнінде  қысқаша
мәлімет. Улылығы жөнінен ол синил
қышқылына  таяу.  Иісті  газбен
уланғанда  оттегіні тасымалдау
механизмі бұзылып, оның тапшылығы
пайда болады. Бұл - адамдардың есінен
айрылуы мен өліміне әкеліп соғады.
Иісті  газдың тіпті  шағын
концентрациясы да адамға әсер ететінін
ескерген  жөн ,  өйткені  ол  адам
ағзасында жинақталу қабілетіне ие, бұл
ретте ағзаның қорғаныс реакциялары
тежеледі. Әдетте адам токсинді газды
жұта бастағанын сезбейді, дегенмен
біраз уақыттан кейін басы ауырып, көру
қабылеті нашарлап, басы айналып,
құсқысы келеді. Газ одан ары әрекет
еткен кезде адам  ақиқат уақытты

сезінуін жоғалтады, кеңістікте бағдар
жасауы бұзылады. Егер зардап шегуші
көміртегі оксиді  бар  ғимараттан
шықпаса өліп кетуі ықтимал. Сондай-
ақ иісті газдың әсер етуімен денесінің
күйген  жерлерінің  ауырғанын  да
сезбейді. Бұл да өрт кезіндегі адамның
мінез-құлқының дұрыс болмауының бір
факторы болып табылады.Иісті газбен
уланған кезде дереу білікті көмек
көрсетілуі қажет. Бұл үшін зардап
шеккен адамды жатқан күйінде таза
ауаға алып шығу керек. Егер алып шығу
мүмкін болмаса оған газқағар кигізіп,
ағзасына көмірқышқыл газының одан
ары түсуін тоқтату қажет. Зардап
шеккен адамның тынысын тарылтатын
киімдерді шешу, жағасын, белдігін
босату, денесін ыңғайлы жағдайда
жатқызу керек .  Зардап  шегушіге
тыныштық керек, бірақ оған далада
суық тиіп қалмауын қадағалаңыз. Егер
зардап шеккен адам есінен айрылған
болса, оны аударып ішімен қауіпсіз
қалыпта  жатқызған дұрыс . Бұлай
еткенде тыныс органдары ашық болады,
тілі көмейіне кетіп қалмайды. Зардап
шегушіні жалытқышпен (грелка) және
аяғына қыша салу арқылы жылытады.
Дегенмен, жылытқышты пайдаланған
кезде абай болған жөн, өйткені иісті
газбен  уланғанда  адам денесінің
ауырғанын сезбейді, демек оның бір
жерін  күйдіріп  алмаған  жөн.  Ең
бастысы, зардап шегушіні ертерек
далаға шығарып, оның оттегімен ұзақ
уақыт дем алуын қамтамасыз ету.
Оттегі көмірқышқыл газды және оның
гемоглобинмен қоспаларын ағзадан
ығыстырып шығарады. Иіс тиюдің

жеңіл түрлерінде зардап шеккен адамға
кофе, шай береді. Мақтамен нашатыр
спиртін иіскетуге болады. Егер жүрегі
айнып, құсатын болса онда міндетті
түрде дәрігердің көмегіне жүгіну
қажет.

-  Өрт  қауiпс iздiгi  талаптарын
сақтауға;

- өрттердi байқаған жағдайда өртке
қарсы қызметтi дереу хабардар етуге;

- өртке қарсы қызмет бөлiмшелерi
келгенге дейiн азаматтарды, мүлiктi
құтқару және өрттердi сөндiру жөнiнде
қолдан келген шараларды қолдануға;

- өрттi сөндiру кезiнде өртке қарсы
қызметке көмек көрсетуге;

- мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдарының нұсқамалары мен өзге
де заңды талаптарын орындауға;

-  Қазақстан  Республикасының
заңдарымен белгiленген тәртiппен
мемлекеттік өртке  қарсы  қызмет
органдарына  өрт  қауіпсіздігі
саласындағы бақылау  мақсатында
өздер iне  тиес iлi  өндiр iст iк ,
шаруашылық, тұрғын үйлердi және өзге
де  үй-жайлар  мен  құрылыстарды
тексеруге  және  қарап  шығуға
мүмкiндiк беруге мiндеттi.
Егер  өрт  болып  жатқанын

көрсеңіздер ,  дереу өрт  сөндіру
бөлімінің 101 телефонына хабарлаңыз.
Ұялы телефон арқылы 101 нөміріне
хабар беруге болады, 101 нөміріне
хабарласу барлық  ұялы  телефон
операторларында тегін.

Дәурен ТҰРҒАЛИ,
Абай ауданының

Төтенше жағдайлар бөлімінің
аға инженері

 ҰЛТТЫҚ ОЙЫН
ӨРІСТЕТІЛМЕК

КЕРЕК КӘСІП
КОЛЛЕДЖДЕ ОҚЫТЫЛАДЫ
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Адамзат тарихында үлкенді-кішілі
он бес мыңға жуық соғыс болған екен.
Солардың ішіндегі ең қайғы-қасіретке
толысы, ауқымдысы, құрбандықтары
жағынан ең жан-түршігерлігі екінші
дүниежүзілік соғыс  және оның
құрамдас бөлігі  Ұлы Отан соғысы
болды . Сондықтан сол соғысқа
қатысып, жеңіске жеткен және осы
жолда өмірлерін құрбан еткен асыл
азаматтарды еске алып, оларға құрмет
көрсетіп отыру – бүгінгі ұрпақтың
қасиетті борышы, қастерлі міндеті.
Осыған орай Абай атындағы мектеп-
лицейінде оқушыларға Ұлы Жеңіс
жайлы, сұрапыл соғыс жылдарындағы
ата-апаларымыздың ерен ерліктері
туралы, бүгінгі  бейбітшіліктің
оңайлықпен келмегендігі туралы
ұғындыру  және олардың бойындағы
үлкенге құрмет, кішіге ізет дағдыларын
шыңдау, тарихтан алған білімдерін
дамыту мақсатында  мектеп
директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары Тайғұлова Гүлшаттың
басшылығымен көптеген іс-шаралар
өткізілуде. Соның бірі – жақында ғана
«Отты жылдар шежіресі ұмытылмайды»
деген тақырыппен өткен тарихи кеш.
Бұл кешті 7-8 сыныптардың
жетекшілері – Мұқажанова Жанна,
Саятбек Марал, Омарова Әйгерімдер
«Нұр Отан» партиясымен бірлесе
отырып ұйымдастырды. Кешке қонақ
ретінде Абай аудандық ардагерлер
кеңесінің төрағасы Түңлікбаев Марат
аға, Бейсенбаев Базарбай аға және

«Нұр Отан» партиясы төрағасының
орынбасары Қайырғазы Нұрлыбекұлы
қатысты.
Сайыс түрінде ұйымдастырылған

кеш барысында   оқушылар  мен
қонақтар  өздеріне тапсырылған үш
түрлі жалаушалардың түсі бойынша үш
топқа - «Бейбітшілік», «Жауынгер»,
«Жеңіс» топтарына   бөлініп отырып,
кеш тақырыбын ашатын бейнефильм
көріп, алған әсерлерін әңгімеледі. Отан
үшін от болып жанып, оқ болып
атылған аға ұрпақтың ерлігі  ешқашан
ескірмейтінін, санамыздан өшпейтінін

айтып, Ұлы Отан соғысындағы сол бір
ғажайып Жеңіс күнін жақындатқан  ата-
апаларымызды  бір минут үнсіздікпен
еске алды.
Алғашқы тапсырма бойынша үш

топқа бөлінген қатысушылар  өздеріне
берілген суреттің  қиындыларын
құрастырып, суретке тақырып қойды.
Ал, топ басшылары, яғни кештің
құрметті қонақтары - Түңлікбаев
Марат, Бейсенбаев Базарбай  және
Қайырғазы Нұрлыбекұлы  сол
суреттердің мағынасын қысқаша
әңгімелеп берді.

Екінші  бөлімде әрқашан
бейбітшілік пен тыныштық, ынтымақ
пен бірлік, құт-береке мен шалқыған
шаттық салтанат құрып, тәуелсіздігіміз
мәңгілік болсын деп, әрбір топтан бір-
бір оқушы шығып,  Қазақстанның
белгілі ақындарының Ұлы жеңіс туралы
жазған өлеңдерінен үзінділер оқыды.
Одан соң Базарбай аға  бастаған
«Бейбітшілік» тобы Жеңіс тақырыбына
арнап өз ойларынан өлең шумақтарын
құрастырса, Қайырғазы Нұрлыбекұлы
басқарған «Жеңіс» тобының мүшелері
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ауыл
өмірінен қысқаша көрініс көрсетті.
Марат аға  жетекшілік еткен
«Жауынгер» тобының мүшесі
Ахметқалиев  Серғали берілген
тақырыпқа сай патриоттық ән орындап,
көрермендер құрметіне бөленді.
Біздің жарқын болашағымыз

жолындағы аға ұрпақтың жасаған көзсіз
ерліктері, жанқиярлық еңбектері және
патриоттық істері  бүгінгі  жалынды жас
ұрпақ үшін әрқашан да үлгі-өнеге. Ал
олардың ұлағатқа толы әрбір сөзі - өшпес
өсиет.  Аудандық ардагерлер кеңесінің
төрағасы Марат аға  оқушыларға өткенсіз
бүгін, бүгінсіз болашақ болмайтынын,
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан
соғысы ұлтымыздың тарихындағы
ұмытылмас қасірет екенін әңгімеледі.

Осы Абай ауданынан сол қанды қырғынға
қанша адам аттанып, қаншасы құрбан
болғанын, олардың есімі ешқашан
ұмытылмайтынын айтты. Ата сөзін 8-
сынып оқушысы Сәметова Хамида өз
жүрегінен шыққан өлең жолдарымен
жалғады.
Кеш қонақтары Базарбай

Бейсенбайұлы мен Қайырғазы
Нұрлыбекұлы өскелең ұрпаққа
патриоттық тәрбие беріп, оқушыларды
Ұлы Отан соғысымен, сол соғыстағы
қазақстандықтардың және
жерлестеріміздің ерліктерімен
таныстыруға бағытталған осындай іс-
шараны ұйымдастырушыларға рахмет
айтып, жүрек жарды лебіздерін білдірді.
Қайырғазы Нұрлыбекұлы алдағы
уақытта да мектеп ұжымымен бірлесе
отырып, «Ардагерлерімізді ардақтайық!»
айдарымен өтетін көптеген шараларға
қатысатынын, өйткені ұлттық
тарихымызды ұлықтап, бүгінгі
барымызды бағалау баршамыздың басты
міндетіміз екеніне тоқталды.
Кешті қорытындылаған мектеп-

лицей директоры Роллан Рымханұлы
құрметті қонақтарымызға  рахмет
айтып,  оқушылар бүгінгі кездесуден
қонақтарға естелік  ұсынды.

А.ИМАНТАЕВА
Абай мектеп-лицейі

«Электронды үкімет порталы арқылы
көрсетілетін қызметтер және

Электронды үкімет порталы арқылы салық
төлемдерін төлеу туралы»

Назар аударыңыз!
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Абай ауданында 2015 жылдың 16

ақпанынан-20 ақпан аралығында «Тұрғын үй құрылыс жинақтау аптасы» атты акция
өткізеді. Акция барысында тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі бойынша түсіндіру
жұмыстары жүргізіледі. 19 ақпан 2015 жылы сағат 15:00-де Жастар үйінде халықпен
кездесу өткізіледі. Барша тұрғындарды шақырамыз.

«Қазақстаның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Абай ауданынан кеңесшілерді
жұмысқа қабылдайды.
Әкімшілік
Тел: 8722256-66-35
87777091000 Гүлназ
87052637837 Ғалия

Қазір де «ауыз дарбаза сөз самал, құдай
ұрғанға не амал» дегендей, Ұлы Отан соғысы
хақында сан алуан жатымсыз сөздер, тарихи
шындықты қасқана бұрмалаушылық белең
алуда.
Одақтастардың (АҚШ, Англия, Франция)

көмегі арқасында ғана Кеңестер Одағы жеңіске
жетті, «Ұлы Отан соғысы» деген тіркесті
өзгертетін кез келді деген сияқты пікірлер
айтылуда. Ресейдің «Наука и жизнь» деген
журналына шыққан «Коммунистік идеяның
өміршеңдігінің себебі» атты мақаласында
А.Ципко деген автор «Жеңісті желеулете беруді
тоқтату керек. Жеңіс күнін тойлай беру жаңа
құндылықтардың қалыптасуына бөгет» деп
жазыпты.
Сондай-ақ кезінде ерлігі бүкіл Кеңес Одағына

машhұр болған партизан қыз Зоя Космодемьянская
мен жас гвардияшылардың, А.Матросовтың,
В.Талалихинның ерліктеріне күдікпен қарап, мін
айтушылар да көріне бастады. Панфиловшылардың
Москва түбіндегі қаhарман ерліктеріне сенімсіздік
білдіретіндер де қара көрсетіп қояды. Ол, ол ма,
Германияда, тіпті Москваның өзінде жастардың
неофашистік ұйымдары, ганстрлер бой көрсетіп
кешегі Гитлерлік идеяны «тірілтпекші» боп
жүргендерді анда-санда болса да ақпарат
құралдарынан байқап жүрміз.
Иә, Одақтастардың қызыл әскерге әуелде киім,

тамақ, қару-жарақпен көмектескенін ешкім де
жоққа шығара алмайды. Бірақ олар екінші

майданды Кеңес әскерлері шығыс Европа елдерін
азат етіп, жау ордасы Берлинді бетке алып,
екпіндей шабуылдап келе жатқан кезде ғана ашты.
Кеңес жауынгерлері Москваны өздерінің

жанқиярлық ерліктерімен қорғап қалды.
Қоршаудағы Сталинградты да, Ленинградты да,
Курскіні де өз күштерімен азат етті емес пе?!
Осындай екі талай күндерде Одақтастар қарулы
көмек көрсетсе, қайда қалды?
Кавказ бен Қырымды, Прибалтиканы, Украина

мен Белоруссияны, Молдовияны тағы басқа
аймақтарды басқыншылардан азат еткен тек қана
Қызыл армия мен партизандар, бүкіл Кеңес халқы
емес пе еді?
Он бес Республикадан құралған Советтік

Социалистік Республикалар Одағы деп аталатын
алып  ел, құдіретті империя , осы он  бес
Республикалардағы көптеген ұлттардың ортақ
отаны болғаны тарихи шындық емес пе еді?
Осы Отанды фашистік босқыншылардан орны

толмас құрбандыққа бара отырып,қорғаған,
қорғап қана қоймай жауды өз ордасында тізе
бүктірген де осылар еді ғой...
Сонда, қалайша Ұлы Отан соғысы болмайды?
«Құлан құдыққа құласа құлағында құр бақа

ойнайды» деп СССР ыдыраған соң Ұлы Жеңіске
де, жеңімпаз ұрпаққа да басқаша оймен қарап,
неше алуан теріс пікір білдірушілерге не жорық?
Сонда біздің ата-бабаларымыз арманда кеткен

боздақтар ортақ отан үшін , ортақ ел үшін, ортақ
жер үшін шәйіт болды емес пе? Шындықты

бұрмалау күнә екендігін неге ұмытамыз.
Алынбас қамалға айналған Берлинге басып

кіріп, парламент үйі Рейхстатқа ту тіккен,
империяның канцеляриясын қоршауға алып, Рейх
билеушілері де қолға түсірген осы жеңімпаздар
емес пе еді?
Бүкіл дүниені жаулап алып, күллі әлемге

үстемдік етпекші болған үшінші Рейхті жер
жастандырған да осы көп ұлтты Кеңес Қарулы
Күштері емес пе?
Қазақ «Өтіріктің бүгінінен шындықтың

сынығы артық» демей ме еді?
Шындықты бұрмалау-қиянат, күнә ғой.
30 апрель 1945 жылы Адольф Гитлер

фашистік Германияның фюрері және көсемі өзін-
өзі өлтірді. Әйелі Ева-Браун екеуі «У жасаған
удан өледі» дегендей тіл тартқызбай өлтіретін
күшті у ішіп, сеспей қатқаны кезінде дәлелденді.
Москваны басып алып 7 қарашада фашистік

«жеңімпаздардың» парадын өткізбекші болған
А.Гитлер сөйтіп Берлиндегі «Гитлербункер» деп
аталатын төбесі 8 метрлік бетонмен жабылған
өзінің жер асты үйшігінде жан тапсырды. Ал
нацистік басшылардың көбі тұтқынға түсті.

1945 жылы 9 майда  салы суға  кеткен
командование гитлерлік Германияның толық және
сөзсіз тізе бүккендігіне қол қойды. Осыдан артық
қандай жеңіс болады?
А.Гитлердің қолға  түскен бұрынғы

министрлері мен фельдмаршалдары, генералдары
мен адмиралдары, партияластары – жиырма бір

адам Нюрнберг қаласындағы халықаралық сотқа
берілді. Адамзат алдындағы № 1 қылмыскер
Гитлер және гестаптың бастығы Гиммлер мен
насихат министрі Геббельс өздеріне-өздері қол
жұмсады.
Миллиондаған тұтқындардың түбіне жеткен

«Еңбек майданының» жетекшісі Лей түрмеде
асылып өлді. Гитлердің партия жөніндегі
көмекшісі Борман қашып кетті.
Нюрнберг Трибуналы, Гитлердің барлық

мақсат мүддесін жүзеге асырушы,сенімді
серіктері Геринг, Риббентроп , Кейтель,
Калтенбруннер, Розенберг , Франк, Фрик,
Штрейхер, Заукель, Нодль, Зейсе Инкварт және
Борманды (сырттан) дарға асып, өлтіру жазасына
кесті.
Тағы басқа гитлершіл лауазым иелері түрлі

жазаларға тартылды.
Трибунал герман үкіметін , фашистік

партияны, гестапоны, жоғарғы командованиені,
бас штабпен басқа да нацистік ұйымдарды бір
мезгілде соттады.
Бүкіл төрткүл дүниеге үстемдік жүргізбекші

болған фашистік жүйе осылайша  су аяғы
құрдымға кетті.
Ұлы Отан соғысы, екінші дүниежүзілік соғыс

тарихының ең бсты тарауы екендігін жастарға
айтып отыру қазіргі аға  ұрпақтың  көп
парыздарының бірі. Кейінгі ұрпақ Ұлы Жеңістің
шынайы тарихын білсе, басқаша ойлаушылардың
ықпалына түспес еді.
Қазір де діни жат ағымдардың жетегінде кетіп,

адасып жүрген жастардай болмас еді. Күнәға
батпас еді. Ол үшін шынайы тарихты білу-парыз.

Марат ТҮҢЛІКБАЕВ
Ардагерлер Кеңесінің төрағасы

Түзету
«Абай елі» газетінің № 5, 4- бетте жарияланған «Авиация институтында

оқып жүр» мақаласындағы « Атап айтсақ,  құрлық әскерлері Ығылманов Болатбек
пен Дүйсенбаев Медеу Алматы қаласында оқып жүрсе, Құрмандин Жасұлан Көкшетау

қаласындағы Ш.Уәлиханов атындағы кадет корпусында білім алуда» деген  сөйлем жолдары
«Атап айтсақ, құрлық әскерлері Ығылманов Болатбек пен Дүйсенбаев Медеу

(бүгінде майор шенін иеленген) жоғары әскери оқу орындарын бітіріп,  Құрманов
Жасұлан Көкшетау қаласындағы Ш.Уәлиханов атындағы кадет корпусын
оқып тәмәмдап,  қазіргі таңда  үшеуі де   өз мамандықтары бойынша

әскери салада еселі  қызмет етуде»-деп оқылсын.

Қазақстан Республикасының электрондық
үкімет порталы мемлекеттік қызметтерді онлайн
көрсетуге арналған мемлекеттік органдардың
ақпараттық жүйелерін  біріктіретін жалпы
мемлекеттік жүйе.
Порталдың даму жылдарында  ол өзінің

тиімділігін дәлелдеуде, жыл сайын көрсетілетін
қызметтер мен порталды пайдаланушылардың саны
артуда.

 Қазіргі таңда www.egov.kz  веб-порталы арқылы
көрсетілетін танымал қызметтер  Мекенжай
анықтамасын алу,”Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі” АҚ-дағы депозиттік/несиелік
шотты толықтыру, Тіркелген заңды тұлға, филиал
немесе өкілдік туралы анықтама беру, Зейнетақы
аударымдары туралы анықтама алу, Сотқа талап
арыз беру.
Еgov.kz электрондық үкімет порталында нашар

көретін адамдарға арналған нұсқа қолжетімді
болды. Нұсқа WCAG 2.0 (Web Content Accessibility

Guidelines) халықаралық стандартына сәйкес
құрастырылды. «Атқарылған жұмыс: кереғарлық -
4.5:1-ден кем емес, мәтін мен фон түсін таңдау
мүмкіндігі, жол арасындағы интервал бір жарым
не одан үлкен, параграфтар арасындағы қашықтық
жол арасындағы интервалдан бір жарым есе үлкен
сияқты көрсеткіштер бойынша нәтижелерге жетуге
мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, электрондық үкімет порталы

арқылы Жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік
салығын, Жеке тұлғалардың жер салығын, Жеке
тұлғалардың көлік салығын, Тұрғылықты жері
бойынша тіркеу үшін мемлекеттік баж алымы,
Төлқұжат, жеке куәлік алу үшін мемлекеттік баж
алымы, мобильді байланыс, «Қазақтелеком» АҚ
байланысы қызметтерін төлеу, Жол қозғалысы
ережесін бұзғаны үшін айыппұл төлеуге болады.

М.КӨБЖАНОВА
ШҚО бойынша «ХҚКО» РМК филиалы
 Абай аудандық бөлімінің инспекторы

Ерліктің даңқы мәңгілік
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Бүгінде
жүрек-қан тамыр аурулары

еліміз бойынша жиі кездесетін
сырқат түріне жатады. Бұл
ретте аудан дәрігерлері де

бірқатар иігілікті шараларды
бастама етуде. Атап айтсақ,
жуырда ауданның орталық
емхана бірлестігінде жүрек

сырқаттарын анықтау, алдын-
алуда таптырмайтын  заманауи

құрылғы орнатылды.

Бірлігіміз жарасқан!

Осыдан тұп-тура жиырма жыл
бұрын ел Президенті Н.Назарбаевтың
жарлығымен құрылған Қазақстан
халқы Ассамблеясы сол кезеңде-ақ
өзіндік мақсат-міндеттерін бағдарлап
алған болатын. Жылдар көшінде
бағындырар межесіне ұлтаралық
татулық, конфессияаралық келісім
мен бірлік-берекені ту ете отырып
жетуде. Елдік мүдде жолында
Ассамблеяның айрықша орны бар.
Бүгінде еліміздің 130-дан астам ұлт

пен ұлысқа мекен болып, ынтымағын
ұйыстырып отырғаны Ұлт Көшбас-
шысының сарабдал саясатының жемісті
нәтижесі. Осы тұрғыда биылғы жыл
Ассамблея жылы болып жарияланып,
ақпан айының 6 - күні ресми түрде ашылу
салтанаты мерекеленген еді. Бұл ретте
қазақтың ырысы мен тоқшылығының,
молшылығының символы саналар
Тайқазан Астана қаласына жеткізіліп,
«ҚХА-20 ізгі іс» эстафетасымен
толыққаны мәлім. Қастерлі жәдігер

Ақмола қаласына табыс етілді. Осылайша
әр өңірді шарлайтын Тайқазан қайтадан
Астана қаласына барып тоқтамақ. Барша
жұртқа қазақтың қастерлі Тайқазаны
арқылы  татулық пен берекенің
жарасымдылығын паш ету көзделуде.
Осынау күні, ауданымыз да бұл игі

шараны өзіндік үлгіде атап өтіп, ескерусіз
қалдырмады. Өзге аудандар іспетті
өңірімізде көп ұлт өкілдері шоғырланбаса
да, кейде көзге ұшырасып жататын
ұйғыр, татар, өзбек ұлттарын қазақы
болмыста көргеннен кейін бе, тереңірек
үңілмесе ажырату да қиын.
Десек те, ауданымызда ақ жаулықты

әжелерімізден құралған этномәдени
орталықтың жұмыс жасап отырғаны

баршамызға мәлім. Осы ретте, көпті
көрген ақ самайлы әжелеріміздің
ұлтымыздың салт-жоралғыларын
жаңғыртудағы үлестері орасан. Қашанда
бір шара ұйымдастырар болса, қонағына
дастархан жайып, көңілдерін кеңге салып
отыратын әдеттері қазақы қонақжайлықты
аңғартады. Бұл күні де келген
меймандарын құшақ жая қарсы алып,
әдетінше ақ дастарханын молынан
жайып, ассамблеяның ашылу салтанатын
көппен бірге бөлісуді ұйғарыпты.
Құрылғандарына 6 жылдан аса уақыт
болған бұл орталықтың аудандағы орны
тым бөлек. Ұлттық құндылықтарды
насихаттауда үлкен жұмыстар атқаратын
этномәдени бірлестіктің берері әлі де көп.

Кезінде ауданымызға қоныс аударған
неміс отбасының отанасы Шениман
Лори апа да осы орталықтың белді мүшесі
болған еді. Алайда, өз отанынан гөрі
қазақ жерін, Абай жұртшылығын жақын
тартқан бұл жан да бақилық болып, қазақ
жерінің топырағы бұйырды. Бүгінде бұл
ұйым өз орталарын жаңа әжелермен
толықтырып, жаңарып келеді.
Ақ дастархан басына жиналған

қонақтар қатарында аудандық ішкі саясат
бөлімі бастығының міндетін атқарушы
Ұлан Сағадиев, Жастар орталығының
директоры Мейіржан Смағұлов, Абай
аудандық әділет басқармасы АХАТ
қызметінің  бас маманы Үміт Ташенова,
Абай мектеп-лицейінің ұстазы Айжан

Имантаева мен татар ұлтының өкілі,
аудан жастарының бірі Махмут Асенов
болды. «Нұр Сана» салт-дәстүр
орталығының төрайымы Қанша
Нұрғалиева бастаған ақ жаулықты әжелер
қауымы жылы тілектерін ақтарысты.
Шараны ізгілікті сөзімен бастаған Қанша
Нұрғалиева Тайқазанның қасиеті
жайында баяндап, баршаны
Ассамблеяның ашылу салтанатымен
құттықтады. Өз сөзінде ел іргесінің
сөгілмеуін, берекелі тірліктің
бұзылмауын, жұрт ынтымағының
ажырамауын тіледі. Аналық жүрегінен
шыққан ақжарма тілегін басқа да жандар
жалғап, жылы лебіздерімен бөлісті.
Бүгінде ауданымызда жас маман болса

да ішкі саясат жұмыстарын салиқалы
жүргізіп отырған Ұлан Болатұлы да
осынау мерейлі күнмен барша
қазақстандықтарды құттықтай келіп, бір
шаңырақ астында ауызбіршілігіміз артып,
тірлігіміз нығая берсін, - деген тілегін
білдірді. Осылайша мол дастархан
басында әр бірі бірауыз тілектерін ортаға
салып, жүрекжарды лебіздерімен бөлісті.
Бүгінде еліміздің әр өңірінде

ынтымақты ту еткен этномәдени
бірлестіктер қатары артып, түрлі мәдени
шаралармен толығу үстінде. Осы
тұрғыда, ақ жаулықтарын басынан бір
елі тастамайтын өнегелі әжелер
қауымының да халыққа берер тәлім-
тәрбиесі, ұйымдастырар тағылымды
шаралары өз жалғасын алдағы
уақыттарда да таба бермек.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Осылайша ақпан айының 11 күні
Жүрекадыр мекенінде әзілкештер кеші
өтті. Жастардың бұл сайысқа сақадай
сайланып, жігерлерін қайрап
келгендіктері аңғарылды. Себебі,
бүгінгі сайысқа қатысар командалар
қатары артып, өткен жылы сынға іліккен
ауылдар  олқылықтың орынын
толтырыпты. Тіпті, Құндызды және
Кеңгірбай би ауылдарының жастары
бір емес екі командадан шығаруға бел
байлаған екен. Тек, тағы да қалыс қалып
отырған медеулік  жастардың
селқостығына  сын артылды.
Жастардың қабілеттерін ұштайтын
жетекшілері болмаса, жетекшіге жанды
қолдау көрсететін жанашыр әкімі
болмаса не шара?!
Осылайша 11 командадан құралған

жастардың ойындары қызу басталып
кетті. Олар, Абай мектеп-лицейінен
«Лицей жастары», Қарауыл
гимназиясынан  «Есте қалар»,
Тоқтамыс ауылынан «Әзіл сақшылары»,
Архат ауылынан «Сәлем»,  Би ата
ауылынан «Би ата жастары», Көкбай
ауылынан «Жаңа ғасыр», Құндызды
ауылынан «Құндызды құрамасы» мен
«Шәкір ұрпақтары», Абай колледжінен

Аталмыш мекемеде қызмет атқарған,
медицина ғылымдарының кандидаты,
дәр ігер  кардио -хирург  Нұрлан
Серікұлы жаңа құрылғыны жұртшылық
назарына ұсынды. Жерлесіміз, білікті
дәрігер маманмен сұхбаттасқанымызда:

- Бұл бірнеше шетелдер ғалымдары
тарапынан  қолдау  тапқан ,  бүг інг і
күннің  таптырмас  құралы .  ЭКГ
көрсеткіші  не бары 2 минут ішінде
Алматы  қаласындағы  Сызғанов
атындағы кардиологиялық орталыққа
жіберіліп, білікті дәрігерлер арқылы
жүрек ақаулығы белгілі уақыт ішінде
анықталады. Бұл жүрек-қан тамырлары
ауруларының алдын-алуда таптырмас
құрал .  Өзіңмен  бірге  алып  жүруге
ыңғайлы құрылғы аурудың алғашқы
белгілерін дөп  басып анықтап бере
алады. Құрылғының тағы бір ерекшелігі
- оны іске қосу үшін, науқасқа тағу үшін
арнайы дәрігерді қажет етпейтіндігінде.

Мәселен, медициналық қызмет қандай
да болсын елді-мекенде жасалса да ,
оның көрсеткішін талдауды арнайы
институттың мамандары іске асырмақ.
Тек  ЭКГ  көрсеткіші  торап  арқылы
жіберілсе болғаны, - деп пікір білдірді.
Расында, қаперсізде шалатын жүрек

дерттерінің алғашқы белгілерін анықтау
арқылы  инфаркт,  инсульт  сияқты
бірқатар  сырқат  түрлер ін ің  жолы
кесілер еді. Және де аудан орталығынан
тысқары округтер тұрғындары үшін
бұл таптырмас құрал екен. «Ауырып ем
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген
бабалар өсиетін ескерсек, денсаулық
күтімінің негізгі алғышарты салауатты
өмір салты мен денеге дендеп енген
ауруды ерте бастан анықтау. Сондықтан
ел игілігі үшін жасалынып жатқан кез-
келген  инновациялық  бастамаларға
бәрекелді дейміз.

«Абай елі» ақпараты

«Бізде бәрі бар», Саржал ауылынан
«Қымызстан», Қасқабұлақ ауылынан
«Қасқабұлақ жастары» командалары
бақ сынасты. 110 орындыққа
шақталған Құндызды клуб үйінің акт
залына лық толған жергілікті тұрғандар
да жастардың жарасымды кешіне мол
жиналыпты.
Командаларды сахна  төріне

шығарып, таныстырып өтісімен
жайдарманшыларға төрелік жасайтын
қазылар алқасы құрамасы жария етілді.
Әділ-қазылар құрамында алқа төрағасы,
Жастар  орталығының директоры
Мейіржан Смағұлов , аудандық
мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің жетекші маманы Толқын
Берікбекова , Денсаулық сақтау
саласының жас  маманы Ерболат
Қангелдинов, «Абай елі» газетінің
тілшісі Тоғжан Рахымбекқызы ,
Құндызды ауылдық округі әкімінің
жетекші маманы Бақытжан
Сыдықовалар төрелік жасады.
Шара барысында құттықтау сөз

алған ауылдық округ әкімі Тілек
Үркімбаев байқауға қатысушы барша
талапты жасқа өнерде табысты болуға
тілектестігін жеткізіп, сәттілік тіледі.

Ойыншылар ойынның беташар
рәсімін алдымен «Сәлемдесу»
кезеңімен бастап, «Ширату», «Үй
тапсырмасы» бөлімдерімен жалғап,
мағыналы ойын өрнегін көрсетуге
тырысып бақты.
Кеште жүргізуші тізгінін ұстаған

Олжас Баймағұлов ойыншыларды
ретімен баяндап, тартымды жүргізе
білді. Ойынның алғашқы кезеңі
«Сәлемдесу» бөлімінде әр командалар
өз ауылдарынан Құндызды жеріне деген
ыстық сағыныштарын, жалынды
сәлемдерін қара өлеңмен, әсем әнмен,
келісті билерімен өріп, тамаша жеткізе
білді. Әсіресе, атап өтері «Сәлем»
командасы тапқырлық танытып, қара
өлеңмен, көркем билерімен көрерменін
тәнті қылса , «Әзіл  сақшылары»
сасқалақтап , дайындықтарының
аздықтарын аңғартты. Ал, киім үлгілері
жағынан «Сәлем», «Әзіл сақшылары»,
«Шәкір ұрпақтары», «Жаңа ғасыр»
командалары ерекше көзге түсті.

«Ширату» бөлімінде арнайы
қойылған сұраққа дәл әрі лезде жауап
қайыру керек болса , бұл кезең
бойынша «Лицей жастары», «Есте
қалар», «Құндызды  құрамасы»,

«Сәлем», «Қымызстан» командалары
көтеріңкі көңіл сыйлай білді. Бұл
бөлімде табан астындағы
тапқырлықтары мен ұшқыр ойлау
қасиеттері  сыналып, кейбір
ойыншылардың мардымсыз жауаптары
әлі де шыңдалу керектігін байқатты.
Сахнаға  енді  бейімделіп, өнерге
жаңадан табан тіреген жастардың
алғашқы қадамы болғаннан кейін бе,
ойыншылардың үй тапсырмасы
кезеңіне де кешіріммен қаралды.
Себебі, белгілі бір сюжетке құрылған
қойылымдарында ой жүйелілігі, мазмұн
мәнділігі, сахна мәдениеті, сөз әдебі
мүлде тыс қалып, регламенттен асып
кетіп жатты. Әрине, бұл олқылық
алдағы ойындарда  ескерілетін болады
деп сенеміз . Десек  те,  әрбір
әзілдерінде қоғамдағы өзекті деген
мәселелер боямасыз жеткізіліп жатты.
Шеберліктерін әлі де шыңдау керек
болса да, әдемі әзіл-оспақтарымен
құндыздылық көрермендерге күлкі
сыйлай білді.

Ауыл кеші көңілді
Ауданымыздың Жастар орталығының ұйымдастыруымен өткен жылы Көкбай ауылында басталған

«Ауыспалы кубок» ойындары осы жылы Құндызды ауылына ойысып, жарасымды жалғастық тапты. Оның
өзіндік себебі де бар. Өткен ауыспалы жайдарман кубогы ойындарында өткір әзілдерімен өзекті мәселелерді
қозғап, кешті көрікті қалжыңмен өре білген «Құндызды жастары» құрамасы жайдарман кубогын
қаңжығаларына байлап қоймай, ауыспалы кубоктың өткізілетін орынын да еншілеп қайтқан еді.

Осылайша көңілді өткен кеш те
қорытындыланған болатын. Қазылар
алқасының қорытындысы бойынша
«Ауыспалы кубокты» еншілеген Архат
ауылынан келген «Сәлем» командасы
болса, жүлделі ІІ - орынға құндыздылық
«Шәкір ұрпақтары» табан тіреді. Ал,
көкбайлық «Жаңа ғасыр» командасы
ІІІ - орынды иеленсе, үздік ойын
өрнегімен танылған жекелеме
ойыншылар арнайы марапаттарға ие
болды. Мәселен, Берікболов Талант,
Сағидоллин Мерей, Еренғалиева
Нұржұлдыз, Дүйсенғалиев Медет,
Сайлыбаев Арман «Үздік ойыншы»
атанса, «Ең үздік ойыншы» Даулетқызы
Ақбота, ал «Көрермен көзайымы»
атанған Есимханов Мағжан арнайы
Алғыс хаттармен марапатталды.
Айта  кетейік, келесі  жылғы

жайдарман ойындары «Ауыспалы
кубокты» еншілеген Архат ауылында
өткізілетін болды.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»
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Ел сенімін ақтамақ

«Мамандығым- болашақ баспалдағы»

Әр адамның жан дүниесінде өзінің бір арманы болады емес пе? Армансыз адам - қанатсыз
құспен тең демекші, менің де балалық  шағымның үлкен бір арманы болатын. Ол арманым
өскенде тіл маманы болу еді. Оған себеп болып менің апамның «менің жолымды қуған
ешкім болмады...» - деген сөздері де әсер еткен болар... Бізді ғұмыр бойы, сірә, шаршатпай,
шалдырмай, қалжыратпай, ұдайы биік арман асуларына бастап отыратын, сенім шығар.
Өз күшіне деген сенім, ертеңгі күннің шуақты болатынына деген сенім деп түсінемін. Мен
арманыма деген сенім арқылы бойыма жігер құйылып, сол арманға жету жолында әр
нәрсеге тырыстым.

Тоғызқұмалақтан аудан біріншілігі

Жақында аудан орталығындағы
көп балалы және тұрмысы төмен

отбасыларға арналған интернатта
«Ертегілер еліне саяхат» атты
ертеңгілік өтті. Аталған шара
балдырғандардың әлеуметтік
бейімделуіне қолайлы жағдай

туғызуға бағытталған партиялық
«Бақытты балалық» жобасының

шеңберінде
ұйымдастырылды. Ертеңгілікті

тамашалауға аудандық білім
бөлімінің басшысы Мақсат

Нұрсұлтанұлы,  «Нұр Отан»
партиясының аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары

Қайырғазы Дүрмекбай мен
ауданымызға арнайы іс-сапармен
келген облыстық «Нұр Отан»
партиясының кеңесшісі, Абай

ауданы бойынша кураторы Дидар
Оралбекұлы  және интернат

меңгерушісі Бақытжамал
Мұсабекқызы, интернат

тәрбиешілері мен оқушылар және
БАҚ өкілдері қатысты.

Расында, балалық бал дәуренді көз
алдыңа келтіріп, бақытты сол бір
шақтарға жетелейтін бұл шара
балғындырды ғана емес, қонақтарға да
ерекше әсер сыйлады. Аңдағанымыз –
көңілді ертеңгілікті ұйымдастыру арқылы
тәрбиешілер сәби сана-сезімін дамытуда
ойын, ертегімен бөлісу түрлерін ұтымды
пайдаланыпты. Ертегі кейіпкерлерінен
тұратын қойылым арқылы оқушыларды
адам бойындағы жақсы-жаман
қасиеттерді ажырата білуге,
ұйымшылдыққа тәрбиелеу көзделіпті.

11- сыныпта таңдау пәні ретінде әдебиетті
таңдап, бақытыма орай ҰБТ - дан сүрінбей
өттім. Арманым жылдан - жылға өзіммен бірге
өсіп, «Қазақ филологиясы» мамандығына
түсудеген мақсатым орындалып, Шәкәрім
атындағы СМУ-ге,  таңдаған салама
құжаттарымды өткіздім. Алтын ұя мектебіммен
қоштасып, оқушы емес енді студент атанатын
күнімді асыға күтумен жүрдім.
Қыркүйекте сабақ басталды. ФИ-201

тобының студенті атандым. Топтағы 13 бала
бірден тіл табысып, қоян - қолтық араласып,
тонның ішкі бауындай болып кеттік. Алғашында
сескеніп жүрген ұстаздарға да, кейін ет
бауырым езіле үйреніп кеттім. Университетте
шығармашылық үйірмелерге (хореография,
оркестр , вокал, студенттік театр ,
«Мәшһүртану», «Шәкәрімтану»), спорттық
секцияларға, Қазақстан студенттер Альянсына,
«Жас Отан» жастар қанаты, дебат клубтарына,
КВН-ге қатысып студенттік өмірді қызықты
өткізуге жол ашық екен. Осы мақсатта «Тіл
мерекесі»,  «мұғалімдер күні» ,  «Әуезовтың
туған күні» т.б. тақырыптарда шығармашылық
кештер өткізіп, тобымыз белсенді түрде
қатысып жүрдік.
Оқушы кезімде, «тез - тез жазып үйреніңдер,

студент болғанда дәрісті қалай жазбақсыңдар?»,

деп мұғалімдерім  ескерте беруші еді,
университет қабырғасына келген соң осы
сөздердің текке айтылмағанын түсіндім.
Алғашында дәріс жазуға дағдылана алмай,
ойымды жинақтай алмай қиналушы едім, кейін
келе, мұғалімдер тақырыптың майын тамыза
отырып түсіндіргенде, қолым-қолыма жұқпай
қалай тез жазғанымды аңғармай қалатын да
болдым.
Мен қазір  бақыттымын! Себебі, өзім

таңдаған Шәкәрім атындағы СМУ-де  таңдаған
мамандығым  бойынша  білім нәрімен
сусындаудамын. Адам еңбегінен қуаныш таба
білсе, бойына жаңа күш қосылып еңбекке деген
шабыты арта түседі дейді. Мен университет
оқытушыларының арқасында үздік маман иесі
болып шығып , биік  белестерді
бағындыдыратыныма сенемін. Келешек мектеп
түлектеріне, болашаққа жасаған қадамдарының
алғашқыларының бірі болып табылатын,
мамандық таңдауда қателеспей, келешекке кемел
біліммен Шәкәрім атындағы СМУ-ден
аттаныңдар дегім келеді.

Жұманбаева Балауса Рымбекқызы
«Қазақ филологиясы» факультетінің

Шәкәрім атындағы
СМУ - 3 курс студенті

Жуырда 5-6 ақпан күндері
аралығында тоғызқұмалақтан
Абай  ауданының жекелей
біріншілігі болып өтті.
Жарыстың мақсаты ұлттық
ойынның осынау түрін  аудан
көлемінде дамыту және спортқа
деген белсенділікті арттыру
арқылы халықтың денсаулығын
нығайту болып табылатын.
Сонымен қатар, сайыскерлер
арасынан  облыстық жасөс-
пірімдер  чемпионатына
ойыншыларды іріктеу көзделді.
Соңғы жылдары аудан

бойынша тоғызқұмалаққа деген
қызығушылық артып келеді. Оған
дәлел ретінде осы жолғы жарысқа
қатысушылардың саны өткен
жылға қарағанда әлде қайда көп
болғанын айтуға  болады.
Сайысқа қатысқан 50 ойын-
шының барлығы да осыған дейін
сан бәсекеде топ жарып жүрген
тәжірибелі ойыншылар.
Қызықты, әрі өте тартысты

өрбіген бұл жолғы біріншілік 5
топ арасында  өткізілді.
Қатысушылар арасында шебер
өнер көрсет-кендер көп болды.
Ойын нәтижесінде 2001-2002

жылғы ұлдар арасында I орынды
А.Асетов  (Гимназия), II орынды
Г.Ақшекина  (Шәкәрім),  III
орынды І.Жұмағалиев  (Мол-
дағалиев)  мен Ж .Физулеев
(Көкбай) жеңіп алды. Ал 2001-
2002  жылғы қыздар арасында I
орынды Н.Назымқызы (Гимна-
зия),  II орынды  Ш .Абилова
(Гимназия), III орынды  А.Дүйсе-
таева  (Ш .Тоқжігітов) мен
А.Тынысбековалар жеңіп алды.
Ал 2003-2004  жылғы қыздар

арасында I орынды А.Кенесбек

(Гимназия), II орынды Л.Айдын-
қызы (Молдағалиев а/о), III
орынды Ф.Әлемқызы (Гимназия)
мен А.Төлеубаева (Молдағалиев)
ие болды. 2003-2004  жылғы ұлдар
арасында I орынды Е.Дулатұлы
(Гимназия), II орынды А.Серік-
қызы (Шәкәрім), III орынды
Д.Мағауина (Шәкәрім) мен
А.Мейрамғалиева (Ж.Молдаға-
лиев) иеленді.
Келесі кезектегі 2005  жылғы

және одан төмен ұлдар арасында
I орынды  А.Кенесбекова (Гимна-
зия), II орынды А.Құралбекова
(Гимназия), III орынды Т.Мұрат-
бек  (Гимназия) қанжығаға
байланды. 2005 жылғы және одан
төмен қыздар арасында I орынды
Ә.Әлемқызы (Гимназия),
II орынды А.Қимадиева (Абай

мектеп лицейі), III орынды
Г.Қизатқызы (Молдағалиев)  жеңіп
алды.
Командалық есеп бойынша бас

жүлдені Қарауыл гимназиясы жеңіп
алса, 2 орынға Шәкәрім мектебі
тұрақтады. Ал үшінші орынды
Ж.Молдағалиев атындағы орта мектеп
тоғызқұмалақшылары місе тұтты.
Жарыс жеңімпаздары аудандық

дене шынықтыру және спорт
бөлімінің Мадақтама  грамо-
таларымен, арнайы медальдармен
және бағалы сыйлықтармен
марапатталды.

«Алдағы уақытта да ұл-
қыздарымыздың шеберліктерін
шыңдайтын осындай сайыстар
жалғасын таба бермек» дейді аудандық
біріншілікті ұйым-дастырушылар.

«Абай елі» ақпараты

Ақпанның 10-ы күні аудандық
Жастар орталығында ауданның
белсенді жастарын «Жас Отан»
жастар қанатына салтанатты түрде
қабылдау рәсімі өтті. Бұл шараға
облыстық «Нұр Отан» партиясы
филиалының кеңесшісі, Абай ауданы
бойынша кураторы Дидар Оралбекұлы,

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы
төрағасының орынбасары Қайырғазы Дүрмекбай, аудандық Жастар

орталығының директоры, «Жас Отан» жастар қанатының атқарушы
хатшысы Мейіржан Смағұлов және Абай колледжінің студенттері мен
мектеп оқушылары қатысты.
Жиналғандар алдымен жергілікті орталық директоры Мейіржан Смағұлов сөз алды.

Бүгінде ауданның белсенді жастарынан құралған жайдарманшылардың республикалық
деңгейдегі жеңістерімен бөліскен ол орталықтың жыл көлемінде атқарылуы тиіс
жоспарларымен де таныстырды. Бұл ретте жастар Жеңістің 70 жылдығына орай
«Ардагерлерді ардақтайық!» жобасы аясында жұмылмақ. Атап айтсақ, ардагерлерге
тұрмыстық қолғабыс жасамақ. Орталық мүшелерін осы тәрізді ілкімді істер күтіп тұр.
Ал өз кезегінде облыстан келген мейман талапшыл жастардан тұратын орталық

қызметіне көңілі толатынын, бағдарға алған мақсаттарын құптайтынын жеткізді.
Сондай-ақ,  бір кездері көшелерге көшет отырғызу сынды ізгілікті істің «Біздің
ауыл» жобасы аясында жүзеге асатынын жеткізген Дидар Оралбекұлы өзінің де
белсенді жастар қатарында болғанын айтты.
Шара барысында Мейіржан Смағұловтың бастамасымен құрылған этноауылдың

шетелдік туристерді құшақ жая қарсы алған сәтінен көрініс көрсетілді. Бұл КТК-
телеарнасы түсірген орталықтың арнайы жобасы болатын. Бағдарламада қазақы
салт - дәстүрге қаныққан туристер ерекше әсер алғандарын жеткізіп жатты. Бұл да
жастардың креативті идеясынан туған жемісті шара екені анық.
Кеш барысында ауданның білімде озат, қоғамдық жұмыстарда белсенді жастары

«Жас Отан» қанатына салтанатты түрде қабылданды. Ұйымның жаңа мүшелеріне
партия билеттерін табыстап, тілек білдірген Д.Оралбекұлы олардың еліміздің бетке
ұстар азаматтары боларына сенім білдірді.

- «Нұр Отан» партиясы – ел сеніміне ие, ауқымы кең саяси партия. Ал, оның бір
бөлігі, қанаты іспеттес «Жас отан» ұйымына өтудің өзі ерекше бақыт, - деді өз
сөзінде облыстық «Нұр Отан» партиясы филиалының кеңесшісі.
Ал қорытынды сөз алған Қайырғазы Нұрлыбекұлы  партияның алғашқы сатысы

- жастар қанатына қабылданған аудан белсенділерін құттықтап, тілек арнады.
«Абай елі» ақпараты

Сонымен қоса  мейірбан болуға, дұрыс
өмір сүре білуге, достасуды үйрету,
барлық нәрсенің ақылмен істелуі
керектігі кейіпкерлердің іс-әрекеті
арқылы жеткізілді. Осы арқылы
қайырымдылық, батылдық, көмек
көрсетуге дайын тұрушылық,
еңбекқорлық сынды ізгі қасиеттерге
баулып, ал адамның жағымсыз қасиеттері
- жалқаулық, қорқақтық, дөрекілік
қылықтарынан жиіркентуге шақырды.
Бала тәрбиесінде ертегілерді оқудың
маңызы зор екендігіне осылайша тағы бір
мәрте көз жеткізгендей болдық.
Ертеңгілікті жүргізген тәрбиеші

Көкебаева Әмина балғындар
қызығушылығын арттыра отырып,
қойылған сұрақтардың барлығына  зор
ынтамен, белсенділікпен жауап беріп
оларды ертегілер еліне саяхаттауға
шақырды. Шара барысында балалар
өздерінің ерекше шығармашылық таланты
мен қабілетін көрсетуге мүмкіндік
алды. «Алтын қақпа», «Ғажайып алмалар»,
«Менің сүйікті кейіпкерлерім!» атты үш
кезеңнен тұратын саяхат түріндегі ойын
өте қызғылықты өрбіді. Қатысушы балалар
үш кезеңнен де сүрінбей өтіп, өздерінің
білгірліктерін байқатты.
Осыдан соң қуыршақ театрының

«Бауырсақ» ертегісін тамашалаған
қонақтардың балғындардың тамаша
өнеріне сүйсінгендіктеріне куә болдық.
Ертегілер апталығы аясында
тәрбиеленушілер, тіпті,  көркемдеп
қабырға газеттерін  шығарған екен.

 Шара соңын бүлдіршіндер «Ертегі
әлемі» әнімен тәмамдады. Қорыта
айтқанда,  жиыны 56 бүлдіршін
тәрбиеленіп жатқан бал күлкілі  ортада
осындай мәнді шаралар жиі өткізіледі.
Мұның барлығы да ел ертеңі болар
балғындар үшін жасалып отырғандығы
белгілі. Қай істе болмасын ұйымшылдық
пен береке-бірліктің ұтатыны сөзсіз.  Бұл
істе  әрине,  интернат басшысы Бақыт
Бозанбаева бастаған интернат
қызметкерлері: әдіскер Шынар Мысырова,
тәрбиешілер; Әмина Көкебаева, Дидар
Ибраева, Әйгерім Төлеуғалиева, Шынар
Бозанбаева, көмекші тәрбиешілер:
Нұржамал Әбеуова, Шолпан Қойлыбаева,
Әлия Оразбаева, Гүлжанат
Молдабаевалардың өлшеусіз еңбектері
екені хақ. Атқарылған жұмыстарды көзбен
көріп, интернат тынысымен танысқан
«Нұр Отан» партиясының облыстағы
өкілі, Абай ауданы бойынша кураторы
Дидар Оралбекұлы жоғары баға беріп,
еңбектеріне табыс тіледі.
Жеткіншектердің келешекте тұлға

болып қалыптасулары жолында мол
мүмкіндіктер жасалып, көп жұмыстар
атқарылып жатқан интернат үйі
балғындар  үшін бақытты балалық шақтың
бастауына айналғандай. Егемен елдің
ерікті ұландарын қамқорлыққа алып,
жарқын болашаққа жетелеген интернат
үйінің бүгінгі тынысы өзгелерге үлгі
боларына айқын көз жеткіздік.

 Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі»
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Аяулы әкеміз, асқар тауымыз Жұмажанұлы
Толқынның дүниеден өткеніне 2015 жылдың ақпан
айының 22 жұлдызында 40 күн толады. Сүйікті әкемізді
сағынышпен еске аламыз...

Жақсы әке Алланың
бір сыйы екен!

Жүрегіміз жүрегіңмен үндес еді.
Өзіңді іздеп, сағынып, мұң кешемін,
Әкешім, асыл бейнең ыстық қандай?!
Бүгін көрдім түсімде түнде сені.

Құс боп ұшып төбемде жүр екенсің,
Деймін «әке, тірі екенсің, тірі екенсің»,
Деймін «әке, жақсылық нұры екенсің»,
«Айналған балалардың пірі екенсің!»

Жан едің достары көп, дұшпаны жоқ,
Әттең-ай, еркелеп бір құшқаным жоқ.
Ұмтылдым бір сүйіп алайын деп,
Тым болмаса қолыңнан ұстағым кеп.

Жаралған жан ба едің дара мұңға?
Мөлдіреп бізге де бір қарадың да,
Қанатың қағып көкке көтерілдің,
Әкетай, сенсіз жалғыз қаламын ба?!

Айналып төбемде ұшып жүрген құсым,
Қанатына тек жақсылық ілген құсым.
Аз ғұмырдың мәні – ұрпағын білген құсым,
Қоштаспай неге ұштың бірден құсым?

Немереңе «Атаң құс боп кетті дейміз»,
Жанымызға тек жақсылық екті дейміз.
Асқар таудай аласармай өтті дейміз,
Елі үшін аянбай тер төкті дейміз.

Ата-анаға сүйікті бала болды,
Жақынға – іні, ініге аға болды,
Ағайынға, жарына пана болды,
Тобырға еріп босқан жоқ, дара болды.

Отбасының туын тікті жыққан жоқ ол,
Өсек сөзбен өтірікті ұққан жоқ ол,
Іздегені білім мен еңбек еді,
Қиындықтан қашқан жоқ, бұққан жоқ ол.

Әкесі де ұрпағым деп өтіп еді,
Сол ұрпақтың пұшпағы шетінеді.
Түтіні түзу шыққан шаңырақтың,
Алла жазса балалары жетіледі.

Ажал деген оқыс соғар құйын екен,
Жақсы әке – Алланың бір сыйы ма екен?!
Бәрінен де жүрегіңнен өшпейтұғын,
Әкеңді сағынғаның қиын екен!

Толқын ЖҰМАЖАНҰЛЫ
 балаларының сағынышы

Осынау сұлу жүзінен
мейірімділік пен байсалдықтың
шуағы  шашылып  тұратын
азаматтың бұл өмірден өткенін көз
көргенмен әлі де көңіл сенер
емес...
Оның ақыл парасаты, азаматтық

кейпі, іскерлігі мен өмірге деген
бейімділігі ерекше болумен бірге,
пенделігінен гөрі адамилығы әркез
биік тұратын.
Өмірде көп дүниені санасына

сіңіріп, оны қоғамның дамуы үшін
де, жеке басы – жанұясының,
әулетінің бақыты үшін де үлкен
ыждахаттықпен қайтарым жасай
білетін азаматтар болады. Сондай
азаматтың бірі  Жұмажанұлы
Толқын.
Марқұм Толқын Жұмажанұлы

1953 жылы желтоқсан айының 22
жұлдызында Жұмажан ақсақал мен
Сәния шешеміздің шаңырағында
дүниеге келді.

1970 жылы осы Қарауылдағы
Абай атындағы орта  мектепті
бітіріп  сол  жылы  Семейдегі
Н .Крупская  атындағы  педа-
гогикалық институттың физика-
математика факультетінің физика
пәні мамандығы бойынша оқуға
түсіп, оны 1975 жылы бітірді.
Алған мамандығына сәйкес 1975-
1980 жылдар аралығында Абай
атындағы совхоздағы Шыңғыстау
орта мектебінде мұғалім және
өзінің біліктілігі мен іскерлігінің
нәтижесінде директордың оқу ісі
жөніндегі орынбасары міндеттерін
атқарды.

1980 жылдан бастап аудандық
оқу бөліміне мектеп инспекторы
қызметіне шақырылса, 1981 жылы
Абай аудандық атқару комитетінің
инструкторы кейіннен,  бөлім
меңгерушісі қызметіне тағайын-
далып, 1986 жылға дейін нәтижелі
еңбек етті.
Толқынның  ізденіштігін ,

ұйымдастырушылық қабілетін

көре білген аудан басшылығы 1986
жылы оны Абай аудандық партия
комитетінің нұсқаушылық қыз-
метіне  шақырды .  Заманның
өзгерісін бағамдай білетіндігін,
өмірдің ағысына ілесе білетіндігін,
іскерлігін, нарыққа бейімділігін
бағалай білген аудандық партия
комитеті 1991 жылы Толқынды
кезінде аудан экономикасында
өзіндік орны болған, ауданда алғаш
құрылған «Дерикар» совет-түрік
кәсіпорнының  коммерциялық
директорлығына  тағайындап ,
кәсіпорынның жұмысын жаңаша
ұйымдастыруға  жіберді.  Ол
кәсіпорын жұмысы тоқтаған соң,
Толқын бірнеше жыл кәсіпкерлікке
ауысып ,  өзінің  жеке  шаруа-
шылығын құрып, соны қалып-
тастыру бағытында еңбек етті.
Кейіннен 2005 жылы аудандық
әкімдікке қызметке шақырылып,
2013 жылдың тамыз айына дейін
яғни, экологиялық зейнеткерлікке
шыққанға  дейін  төтенше
жағдайларға байланысты жұмы-
лдыру маманы қызметін атқарды.
Толқын қай қызметті атқарса да,
өзінің  білімділігімен ,  білік-
тілігімен, іскерлігімен, ұйым-
дастырушылық қабілетімен көзге
түсе білді.Оның еңбегі облыстық,
аудандық, білім бөлімдерінің,
атқару комитеттерінің, партия
комитеттерінің мақтаулары мен
мадақтамаларымен және Астана
қаласының 10 жылдығы медалімен
бағаланады.
Толқынның  ағайын-туыс-

тарының  арасындағы ,  жанұ-
ясындағы орнын айтпай кетпеске
болмайды. Жұмажан ақсақалдың
әулетіндегі 7 баланың ішіндегі арқа
сүйер  ағалары ,  аға ,  іні-
қарындастарының   нағыз
қамқоршысы бола білді.
Ал өз балаларының асқар тауы,

шыңға шыққан шынары болды.
1976 жылы  Гүлбақыт  екеуі

шаңырақ көтергеннен кейін өмірге
4 ұрпақ 2 ұл, 2 қыз бала әкелді.
Осы балаларды өсіріп, оқытып
жеткізудегі Толқын мен
Гүлбақыттың еңбегі ұшан теңіз.
Берген  тәрбие  мен  шынайы
қамқорлықтың арқасында Толқын
мен Гүлбақыттың ұрпақтары
өмірде өз орындарын ойып тұрып
алған азаматтар.
Лаурасы Абай ауданынан ең

алғашқы рет Туркияда білім алған
жастардың бірі. Қазіргі таңда
кәсіпкерлікпен  шұғылданып
жүр.Тұңғыш немересі Әлібек те
қазақ-түрік лицейінің оқушысы.
Ал, Жанна Шәкәрім универ-

ситеті мен  КазГЮА-ны  үздік
бітіріп, қазір Қазақстандағы білікті
бір заңгер маманы.

«КИМЭП»ті  аудиторлық
мамандығы бойынша  бітірген
Тимуры американдық «Делойте»
аудиторлық  компаниясының
Австралиядағы филиалының бас
директоры қызметін атқарады.
Ал ,  сүт  кенжесі  Дамиры

Нархоздың экономика факультетін
аяқтап, қазір Қызылорда қала-
сындағы Мұнай компаниясының
финанс директоры.
Өз  балаларын  осындай

биіктерге ұшырған бақытты әке
зейнеткерлікке  шығып , осы
ұрпақтарынан көрген 7 немересін
ертіп ,  шет елдерде  демалып ,
немере қызығына бөленген шақта
кенеттен келген ажал ортамыздан
алып кетті...
Толқынның өнегеге толы өмірі

достарының ортасында да үлгі еді.
Оның орыны ерекше болатын. Кім-
кімнің  болсын  қызығы мен
ренішінде балаша  жүгіріп ,
бөлісетін  ақ көңіл ,  адал
досымыздың орны толмайды.
Оз өмірінде, қоғамға да, өз

жанұясына да, әулетіне де өзіндік
еңбек жасаған аптал азаматтың
жарқын бейнесі, адал жүрегі,

байсалды  кейпі  біздердің ,
достардың жүрегінде мәңгі
сақталады.
Дегендей өмір «Бағыңды ұқ»,
Сездірді тағдыр зарын нық.
40 күн өтті зіл-батпан,
Достым-ау, сені сағындық!-дей

келе Толқынның туыстарына, жан
жары Гүлбақытқа, балаларына,
немерелеріне  қабырғамыз
қайысып қайғыларына ортақ-
тығымызды  білдіреміз  және
сабырлыққа шақырамыз. Артта
қалған  жан-жары, балалары ,
немерелері мен туыстарына ұзақ
ғұмыр бақытты өмір тілейміз.
Толқынның жаны жәннәтта

болсын!
Достары:

 Ерлан-Бақыт,
Талғат-Ләззат,

 Нұргүл, Лаура, Әлия,
Жарқын-Айгүл.

Ақпараттық-насихаттық топ жұмысы

Бүгінде өркендеу көшіндегі
бағытымыз айқын. Ұлт Көшбасшысы,
Елбасының «Мәңгілік  ел»
жалпыұлттық идеясы болашағымыз
үшін адастырмас бағдаршам. Бірлік
атты биік шаңырақтың астында өмір
сүріп жатқан бізге қызыға да, қызғана
да қарайтындар көп. Осы орайда «көре
алмаған» жаудың ішімізге іріткі салуы
да ғажап емес. Ал олардың, қазіргі
ахуал көрсетіп отырғандай, қаймағы
бұзылмаған қазақы салтымыз бен
дәстүрлі дінімізді нысанаға бірінші
кезекте алуы бек мүмкін.
Әлемде жер көлемі бойынша 9-шы

орынды иеленіп, қойнауындағы
қазынасы Менделеев кестесінің 98%-
ын құрап отырған, байтақ даласына
130-дан астам ұлт өкілін сыйдырған
қазақ еліне сұқтанған сырт көз қай
заманда да аз болмаған. Жаңа заманның
жаңа зауалы болып шекара асып келіп
жатқан жат діни ағымдар ел іргесін
ішінен сөгуді діттеуде. Осы себепті,
еліміздің әр түкпірінде аракідік қылаң
беріп қалатын діни экстремизмнің
алдын алу жұмыстары бұл күндері
кеңінен жолға қойылуда. Бұл орайда
Абай ауданының ішкі саясат бөлімі мен
ауданымыздың бас имамы және «Нұр-

Әкеміздің 40
күндік асы Абай
ауданы, Қарауыл ауы-
лындағы «Шыңғыстау»
мейрамханасында 22 ақпан
күні сағат 11.00 де ерлерге,
сағат 14.00 де әйелдерге
беріледі. Қатымға барлық
туған-туыс, құда-жекжат,
жора-жолдас және ауыл-
дастарын шақыра-
мыз.

Сана» салт-дәстүр орталығы өкілдері
бастаған ақпараттық-насихаттық топ
жергілікті халықпен жүздесулер
өткізуде.
Алғашқы кездесу ақпанның 10-ы

күні Көкбай атындағы орта мектептің
ұстаздары және оқушыларымен
сұхбаттасудан басталды. Ауданның
ішкі саясат бөлімінің басшысы қызметін
атқарушы Ұлан Сағадиев алдымен
балаларға  бірнеше сауал қойып,
аталмыш  білім ордасында 9-шы
сыныптарға  дінтану пәнінің
жүргізілетіндігіне, оқушылардың діни
сауатының қалыптасып келе жатқанына

көз жеткізді. Осыдан соң ауқымды
тақырыптың тиегі ағытылды. Ашық
әңгіме алаңында көп жайт қозғалды.
Тартымды тақырып болғандықтан ба,
оқушылардың да  қызығушылығы
оянып, АНТ  мүшелеріне түрлі
сауалдар қойып, өз пікірлерін де ортаға
салды. Атап айтсақ, қазақы тәрбиеге
жат, батыстың «қаңсығы» саналатын,
бірақ «Ғашықтар  күні» атауымен
жастар арасында мән беріліп келген
«Валентин күні» жайлы да сөз өрбіді.
Аңдағанымыздай, оқушылар салт-
санамызға шеттен сыналап кірген
«мерекенің» кері тәрбие берер

тұстарына  да  мән береді екен.
Ақпараттық топ мүшелері арасында сөз
алғандар да батыстық дәстүрдің жас
буынның қазақы шырайын бұзып,
қыздың инабаттылығы мен ұлдың ерге
лайық мінезіне салқынын тигізетінін
сөз етті.
Жиында сондай-ақ, ауданның бас

имамы  Болат  Нұрболатұлы ата-
бабамыз үшін дәстүрлі саналатын
Ислам дінінің құндылықтары, оның
Абай ілімінің ар сақтау, адам болу
туралы өсиет еткен ұстанымдарымен
астасуы жайлы сөз қозғады. Күллі түркі
тектес халықтардың ортақ ұстанымы
болған дәстүрлі Ханафи мәзһабы
ешкімді алаламай, ұлтқа, сенімге
бөлмей, ел бірлігін сақтап, ата-анаға
құрмет көрсетуде үлгі екенін айтып
өтті.
Сондай-ақ, елімізде сот шешімімен

тыйым салынған бірқатар бүлікшіл жат
ағымдардың сипаты жайлы түсінік
беріп, олардың алдын алуда
бабаларымыздан мұраға қалған төл
мәзһабымызды ұстану керектігін
айтты. Ол жайында: «Егер де діни
сауалдарға жауап іздейтін болсаңыздар,
интернеттегі күмәнді сайттардан емес,
«көлденең көк атты уағызшыдан емес»,

діни басқарма тарапынан
бекітілген мешіт қызмет-
керінен сұраңыздар!» деп те
ескертіп өтті. Қазіргі заманда
жанына рухани азық іздеймін
деп жаза басып, жат елде қару
асынып, адасып жүргендер де
ішінара  кездесіп жатыр .
Мұндай сорақылыққа сіз бен
біз болып жол бермеуіміз
керек.
Келесі сөзді «Нұр-сана»

салт-дәстүр орталығының
төрайымы Қанша Нұрғалиева
әжеміз алып, қыз қылығы-
әдептілікте екендігін, дәстүр
мен ғұрыптар ұрпақ бойына
тек игі қасиеттер  ғана
сіңіретінін баса айтты.

Тағылымды  өткен  жиын тек
сұхбаттасудан ғана тұрған жоқ. Өз
кезегінде оқушылар да ақыл-насихатқа
толы Абай, Шәкәрім, Көкбай жырларын
жатқа оқыды. Осылайша  жүздесу
барысында  белсенділік танытқан
оқушылар мен ұстаздар қауымына
ақпараттық топ тарапынан танымдық
кітаптар тарту етілді.
Осыдан соң ақпараттық  топ

мүшелерінің тұрғындармен жүздесуі
ақпанның 11-і күні Қарауыл ауылдық
округінде жалғасын тапты. Ауданның
ақсақалдар алқасымен өткен жиында
жат ағымдардың әрекеттері, жаңадан
қабылданған дін істері жайлы заң
талаптары туралы сөз қозғалды. Жиын
барысында Шығыс Қазақстан облыстық
прокуратурасы мен  Дін істері
басқармасының тапсырысымен
дайындалған «Радикализм – біздің жол
емес» атты бейнеролик көрсетілді.
Сондай-ақ, ардагерлермен кездесуде
адастырушы ағымдармен бірлесіп
күресу мәселесі қозғалып, аудандағы
діни ахуал жайлы кеңінен әңгіме
өрбітілді.

 Нұржан БАЙТӨС
«Абай елі»

Кешегі дана Мұхтар арттағыға «Ел боламын десең – бесігіңді түзе!» деген
көнермейтін нақыл қалдырыпты. Елдіктің тұтқасын берік ұстауда бұл қағиданы
темірқазық етудің маңызы зор. Бұл ретте ұрпақ тәрбиесіне мән беру керектігі баса
айтылады. Абайша айтсақ, «жастықтың оты жалындаған» өскелең буынға «ыстық
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі» бірдей ұстау ләзім. Ал, бұл ретте тағы да тәрбиеге
қайта айналып соғамыз.
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Жазмыштан озмыш демекші, уақыт
шіркіннің өз дегеніне көнбеске лаж
жоқ. Міне аяулы әріптесіміз Баян
Жүгенбайқызының бақилық болға-
нына жыл да болып қалыпты. Баян
әріптесімізбен 80 жылдардың басынан
таныс едік. Сол кездегі танысу табан
аудармай 35 жыл әріптестік қарым –
қатынас, әріптестік сыйластыққа,
достық  көңіл  күйге  ұласып  еді .
Иә,біздің мамандығымыз қарапайым
кітапханашы мамандығы. Амал қанша
арамыздан аяулы да қимас, білімді
әріптесіміз Баян  Жүгенбайқызы
мәңгілік сапарға аттанып кетті. Баян
өз маманының білгірі еді, өз ісіне адал
жан еді. Кітапхананың жұмысын тек
қана «кітапхана ісі» деген мамандықты
бітірген жан ұғады ғой деймін. Баян
құрбымыз  білімділігімен  қоса
уақытымен жүретін, көптің бойынан
табыла бермейтін жақсы қасиетке ие
еді. Біз аудандық кітапхана есеп-қисап
тапсыруға шақырғанда, ең бірінші

болып,  айтқан  уақытында  келіп,
тиянақты тапсырып кететін. Бір кездегі

соқыр саясаттың желеуімен мәдени
ошақтар, клуб, кітапханалар жабылып,

ұстағанның қолында , тістегеннің
аузында кетіп, тап-тамаша ғимараттар
бұзылып ,  талан-таражға  түскен
уақытта Баян Жүгенбайқызы өзі туған
ауылындағы  2 қабатты ,  келісті
мәдениет үйін сақтап, сақтап қана
қоймай  ішінің  жылу жүйесі
істемегеніне қарамай, өзі аз мөлшерде
0,25 ставкада жұмыс істеп, халықты
кітап нәрімен сусындатып отырды. Бұл
ғимараттың бұзылуына жол бермей,
қазір міне күрделі жөндеуден өтіп
халықтың  игілігіне  беріліп
отырғанына Баян әріптесіміздің әкесі
Жүгенбай мұғалім мен өзінің өмірлік
серігі Рымбек Ғылымбекұлының да зор
үлестері бар екенін халық біледі.
Баянның жұбайы Рымбек мырза да
елеулі  еңбегімен  өз  ауылын
өркендетуге үлкен үлес қосып отырған

азаматтың бірі. Өзінің жан жарынан
қапыда  айырылып ,  қанатынан
қайырылып  тұрса  да ,  қайғыға
берілмей ,  аяулы  жан-жарының
құрметіне арнап кітапхана
маңдайшасына естелік тақта ашып,
кітапханашылар арасында ардагер
кітапханашы Баян Жүгенбайқызы
атындағы байқаудың бас демеушісі
болды. Ендігі жерде Баян әріптесіміздің
артында  қалған ұрпақтарына ,
жұбайына , ата  – анасы, туған
туыстарына денсаулық пен ғұмырлық,
жақсылық пен шаттық тілеп Баян
әріптесіміздің жаны жаннатта, алланың
шапағатында болсын деп тілейміз. Баян
Жүгенбайқызының бейнесі, өнегесі,
бірге жүрген біздер  әріптестер
жүрегінде мәңгі есте қалады.

Аудандық кітапхана
әріптестері атынан

Жеделғазина Бақтыгүл,
Оразова Серікгүл.

Құндызды ауылдық округі әкімінің
аппараты Құндызды ауылдық округінің
әкімі Үркімбаев Тілекке апайы

Мұратжанқызы Ләйләнің
қайтыс  болуына  байланысты

қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

С а р ж а л ,
Т о қ т а м ы с
а у ы л ы н ы ң
тұрғыны болған
асқар таудай әке,
н е м е р е ,
шөбер елер ін ің
сүйікті атасы
М ұ қ а н ұ л ы
К ә м е л д і ң
дүниеден өткеніне
ақпан айының 22
күні қырық күн
болады. Әкемізді сағынып еске аламыз.
Асыл әке, жатқан жерің жарық, иманың
жолдас болсын деп тілейміз.

Қарауыл,Саржал,Қызыл-ту,
Жерінде қалды іздерің.
Ел іші, халқың айтып жүр,
Істеген еңбек тізбегін.

Әр істің жөнін оңтайлап,
Сенімді басқан қадамын.
Табанды қызмет атқарған,
Ұрпағы ең Мотыш бабаның .

Адамның бітпес арманы,
Іске аспас кейде ойларың.
Тойланбай қалды Шешеймен,
Биылғы «Гаухар тойларың».

Балалық дәурен болған жоқ,
Ашаршылық  соғыспен.
Көрмедің 70 - жылдығын,
Оралған күнін Жеңіспен !

Толса екен деп 90-ға,
Жүруші-ек тілеп,ойлап-ақ.
11- балаң ортаға ап,
Болдық елге тойламақ.

Қайран, әке, жан әке,
Жоғалтып алдық сені біз.
Бөлек боп қалды орының,
Ойсырап қалды төріміз.

Қимаймыз өлді деуге де,
Сенбейсің де екен,нанбайсың?
Күні ертең қайтіп келетін,
Сапарлап кеткен жандайсың.

Тербетіп жатыр жер бесік,
Мәңгілік мекен тұрағың.
Ұрпағың барда ешқашан,
Сөнбейді, әке, шырағың!

Сағынып еске алушылар:
зайыбы  Нұржамал,

балалары, немере, шөберелері.
Марқұмның 40 күндік асы  22-ақпан

күні ерлерге сағ 11:00-де, әйелдерге  сағ-
13:00-де Семей қаласында «Тұмар»
мейрамханасында  беріледі. Қатымға
барлық туған-туыс, құда – жекжат,
жора-жолдас   және  ауылдастарды
шақырамыз.

Н е м е р е -
шөберелерінің сүйікті
атасы, әулетіміздің үлкен
қариясы болған, әкеміз
Б а й ғ о з ы ұ л ы
Тоғалақтың арамыздан
алыстап, фәни өмірден
мәңгілікке аттанғанына да
40 күн болып қалыпты.
Әкеміздің шуақты жүзі
көз алдымызда, қамқор үні
әлі құлағымызда. Немере-
шөберелерінің ортасында
қуаныштан мәз-мәйрам
боп отырғаны күні кеше ғана еді... Бүгінде
сағынышпен еске аламыз.
Мәпелеп, жетелеп ер жеткіздіңіз немерені,
Иіскеп мауқыңызды бастыңыз көріп шөберені.
Оларды алдыңызға ап қылықтарын қызықтап,
Отырғаныңыз күн еді-ау бір шаттық мерекелі.

Мәңгілік мекен тапқаныңызға тұрақты,
40 күн толыпты, жүзіңізді көрмегелі шуақты.
«Біз тентек болған соң Ата кетіп қалды ма?,-деп,
Шөберелеріңіз жиі қояды осы бір сұрақты.

Отырушы едіңіз осыларға бақыт тілеп,
Келмейді дегенге сенуші ме еді сәби жүрек.
Есік ашылып-жабылған сайын қарайды елеңдеп,
Атамыз қайта қайтып келді ме,-деп.

Келмейтініңіз енді бола бастады белгілі,
Ұрпақтарыңыз көбейсін, болып бір ел-іргелі.
Солар арқылы мәңгі жасай бересіз,
Тәліміңіз қалды ұрпақтарыңызға үлгілі!

Еске алушылар: балалары,
немере-шөберелері.

Марқұм әкеміз  Тоғалақ Байғозыұлының
рухына бағышталған 40 күндік асы 27 ақпан
күні Қарауыл ауылында «Еңлік-Кебек»
тойханасында  сағат 12:30-да ерлер мен
әйелдерге бірге беріледі. Асқа   барлық туған-
туыстарды, құда-жекжат, ауылдастарды
шақырамыз.

Кеңгірбай  би
ауылының  тумасы,
Семей қаласының
тұрғыны болған
Жұманбаева Кәмшат
Айтқалиқызының
өмірден өткеніне 20
ақпан  күні 40 күн
болады.
Өтпелі ғой мынау

заман өтпелі,
Мұнар тартып

Шыңғыстаудың
бөктері.

Сол бөктерде жатырмысың Кәмшат-ау,
Қырық күн болды ортамыздан кеткелі.
Өмір толқын ығыстырып шеткері,
Өзі аңсаған армандарға жетпеді.
Қырық күнде артта қалды-ау өзіңсіз,
Сағыныштан көздің жасын төккелі.

Сағынып еске алушылар:
анасы Ғалия, қызы Талшын
және туған - туыстары.

Марқұм  Жұманбаева Кәмшаттың рухына
бағышталған 40 күндік асы 20 ақпан 2015
жылы «Еңлік - Кебек» тойханасында сағат
11-00-де  ерлерге , 14-00-де  әйелдерге
беріледі. Қатымға барлық ағайын - туыс,
құда  - жекжат, кластас-жолдастарын,
ауылдастарын шақырамыз.

Көзінің тірісінде Көкбай
ауылының тұрғыны болған  асыл
жар, ардақты әке, өнегелі ата,
марқұм әкеміз Шаймұрат
Көкебайұлының өмірден
өткеніне ақпан айының 28
жұлдызында 40 күн толады.
Асқар таудай тірегіміз

Шаймұрат Көкебайұлы
асқаралы 80 жасқа қараған
шағында тұтқиылдан соққан
ауыр науқастың салдарынан
мәңгілікке көз жұмды. Өзінің
жарқын ғұмырында әулетіміздің
арқасүйері, анамыздың тірегі, ұрпағының қамқоры, елінің
қадірлі азаматы бола білген жан әкемізді  қайғыра  еске
аламыз.  Сынаптай  сырғып күндер өтсе де әкемізге деген
сарғайған сағыныштан көкірегіміз қарс айырылады.
Жаралы жүрегіміз тоқтаусыз жабырқайды. Уақыт-емші жан
жарасын жазар бәлкім, дегенмен жан – әкеміздің мейірімді
жүзі көз алдымыздан кетпейді, адалдық тұнған жарқын
бейнесі жадымыздан ешқашан өшпейді. Жаны жайсаң әкеміз
өзінің ақырын жүріп, анық басатын ақ тілеулі көңілімен,
тынымсыз еңбекті мәңгі серік еткен еңбекқор тұлғасымен
ұрпағының, халқының жүрегінен мәңгілікке орын алды
деп ойлаймыз. Марқұм әкеміз Шаймұрат Көкебайұлы
салып кеткен сара жолмен еңбекті серік ете, адалдықты ту
ете, алға басамыз. Ұрпақтар сабақтастығы еш үзілмек емес.
Аллаға мың мәрте шүкіршілік ете отырып дүниеден өткен
абзал әкеміздің рухы пейіштің төрінде шалқысын деп
тілейміз.
Аңсаймыз, еске аламыз, сағынамыз
Тағдырдың жазуына бағынамыз.
Жұмақтан Жаратқаным, орын бер деп
Дұға қып бір Аллаға жалынамыз.
Жүрегімізді сағыныш-мұң тербейді,
Көңіл шіркін жоқ дегенге сенбейді.
Ұрпағың мен қалың елің тұрғанда
Сіз жаққан от мәңгілікке сөнбейді.
Бүгін жоқсың орның қалды ойсырап,
Ұрпағыңа ісің қалды жаңғырып.
Жер – бесікте пейіш болсын тұрағың
Асыл бейнең жүрегімізде мәңгілік.

Сағынышпен еске алушы: зайыбы Қоңыр,
балалары,  немере-шөберелері.

Марқұм  әкеміз Шаймұрат Көкебайұлының
рухына бағышталған 40 күндік  асы 2015 жылдың
28 ақпан күні Қарауыл ауылындағы «Еңлік-
Кебек» тойханасында  сағат 13:00–де ерлер мен
әйел адамдарға бірдей беріледі. Қатымға барлық
ағайын – туыс, құда – жекжат, жора – жолдас,
ауылдастарды шақырамыз.

Қарауыл ауылының
тұрғыны, Қайнар елінің
тумасы, ардақты ата, қадірлі
әке, қамқор жар Рымбек
Дүйсетайұлының өмірден
өткеніне де 40 күн болды.
Ауыр дертке ерте іліксе

де, ел көзінше сыр-
қаттығын сездірмей,
өлімді де өзіне біткен
өршіл мінезбен қасқайып
тұрып қарсы алған асыл
әкемізді сағына  еске
аламыз.
Жер жұмағын іздемедің әкежан,
Қымбат болды өскен, өнген босағаң.
Арыңызды кір шалдырмай өттіңіз,
Жаныңызды жарық қылсын жасаған!

Ел- жұртыңыз еркелетіп өсірді,
Әрқашан да көлікті ғып көшіңді.
Кешірімді, кеңпейілді болдыңыз,
Кеуде соғып, кермедіңіз төсіңді.

Қыз өсіріп ұшырдыңыз қияға,
Ұл өсіріп қондырдыңыз ұяға.
Өзің берген тәрбие мен өнеге,
Өмір бойы есімізден шыға ма?!

Еске алушылар: жары Мария
мен балалары, немерелері.

Марқұмның 40  күндік асы ақпан айының
21-ші жұлдызында  «Еңлік - Кебек»
тойханасында  ерлерге   сағат 11-00-де ,
әйелдерге сағат 14-00-де беріледі. Қатымға
барлық туған - туыс, құда - жекжат, жора-
жолдас және ауылдастарды шақырамыз.

Қарауыл ауылының тұрғыны
болған, аяулы әкеміз Маутқанов
Кеңесбектің өмірден өткеніне
40 күннің жүзі болды.
Сағынамыз егіліп

еске аламыз,
Қайғыдан қайысып

қабырғамыз.
Бір өзіңді аңсаймыз

мұңға батып,
Дұға қылып

бір Аллаға жалынамыз.

Ұмытпаймыз әкені бұл өмірде,
Қалдырған сейілмес мұң көңілде.
Ұрпағың бар артыңда өсіп-өнген,
Бейнеңіз қалар мәңгі есімізде.

Еске алушылар: балалары
Марқұм әкемізге бағышталған құран- қатым

Семей қаласында  «Керуен» тойханасында
(Цементная № 1 а көшесінде орналасқан) 14 ақпан
күні  сағат 12-00-де ерлер мен әйелдерге бір қатым
беріледі.

Архат ауылының
тұрғыны, ардақты азамат,
асыл жар, қамқор әке
Слямов Берік
Абдоллаұлын аяусыз
ажал арамыздан алып
кеткеніне де бір жылдың
жүзі  болып қалыпты.
Ағайын-туысқа сыйлы,
дос-жаранға қадірлі,
шаңырақтың тірегі болған
асыл азаматты, Құралай
мен Әсемайдай қос

балапанның сүйікті әкесін қанша жоқтағанмен
қайтып келмесі анық. Амал қанша!? Тек жанарымыз
жасқа толып, сағынышпен еске аламыз.

 Ардақты Берік!
Кеттің де, қара жерге тұрақтадың,
Ағызып сағыныштың бұлақтарын.
Жарқылдап ортамызда жүруші едің,,
Қайтейік, бәрімізден жырақтадың.

Қос  қызың өзіңді ойлап қамығады,
Ел-жұртың еске алады, сағынады.
Жыл өтсе де сене алмай жоқтығыңа,
Жан жарың жалғыздықтан жабығады.

Көңіліне еш кірбің сақтамаған,
Жан едің адалдықтан аттамаған.
Жатқан жерің сәулелі нұрға толып,
Жаныңа медет берсін Хақ Тағалам!

Сағынышпен еске алушылар:
жары Бағия, балалары Құралай мен

Әсемай және туыстары.
Слямов  Берік Абдоллаұлының рухына

бағышталған  жылдық асы ақпан айының
13-і күні Архат ауылындағы «Диас»
тойханасында  беріледі. Қатымға  туған-
туыс ,  құда-жекжат, дос-жаран,
ауылдастарды шақырамыз.

Көңіл айтамыз
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“Абай елі”
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Абай аудандық
қоғамдық-саяси апталық газет

Газет айына төрт рет шығады.
Редакция оқырман хаттарын

қайтармайды.
Автордың мақалалары редакция-

ның көзқарасын бiлдiрмейдi.
Жарнама мен хабарландыру-

дың мазмұны мен мәтiнiне жар-
нама берушi жауапты.

Редакцияның мекен-жайы:
070100 Қарауыл ауылы,

Құнанбай көшесi, 12-үй.Тел/факс: 9-23-43
e-mail: abay_eli_1@mail.ru

Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігінде 01.07.13 жылы тіркеліп,
№13720- Г тіркеу куәлігі берілген.

Газет “Спектр” ЖШС  баспа орталығында офсеттiк тәсiлмен
басылып шығады. Мекен-жайы: Шугаев к-сi, 30.
Таралымы 2200 дана.
Тапсырыс №
2 Баспа табақ.

Қарауыл ауылының
тұрғыны, аяулы апамыз
Асхатова Тлеуғайшаны
11 ақпан күні асқаралы 60
жасқа толған туған күнімен
құттықтаймыз!

Құтты болсын бүгінгі
шаттық тойыңыз,

Орындалсын арман,
тілек ойыңыз.

Балалардың қуанышын
қызықтап,

Аман есен 100 жасқа да
толыңыз.

Тілейміз біз зор денсаулық,
амандық,

Жоламасын жаныңызға жамандық.
Күліп – ойнап ортамызда жүріңіз,
Бақытты да ұзақ өмір сүріңіз!

Ізгі тілекпен: бауырыңыз
Нұрхат Асхатұлының әулеті.

Құрметті: Тлеуғайша
Асхатқызы!

Сізді асқаралы 60 жасқа толған
мерекелі де мерейлі туған күніңізбен
құттықтаймыз.
Сіз бойыңыздағы біліміңізді,

тәрбиеңізді  ауданымыздың  жас
ұрпақтарының тәрбиесіне арнап
ауданымыздың білім саласының алға
басуына лайықты үлес қостыңыз.
Бүгінгі күні бүлдіршіндердің шат

күлкісі кернеген Б Байғожина атындағы
ясли-бақшасындағы Әжелер мектебінің
белді  мүшесісіз.Әлемді тану-әже
ертегісімен әлдиінен басталады деген

мақсатта ұйымдастырылған әжелер мектебінде  сіздің
алатын орныңыз  ерекше.
Бүлдіршін геогроф бағдарламасы негізінде

бүлдіршіндерді әлемді тануға қызықтыру мақсатында
ұйымдастырылып жатқан ісіңізге  табыс, деніңізге
саулық, отбасыңызға амандық тілейміз.

Игі тілекпен: Б Байғожина атындағы
ясли-бақшасының ұжымы

Қадірлі  Бауыржан
Кәкімжанұлы!

   Дана халқымызда  «Ер – елінің
қорғаны» деген аталы сөз бар. Біз
осындай жандардың ержүрек істеріне,
азаматтық келбетіне сай сый-құрмет
көрсете отырып, олардан өнеге алып
өсіп келе жатқан кейінгі буынның
Отанына адал қызмет ететіндіктеріне
сенеміз.

   Өмірінің өлшеулі бір бөлігін,
жауқазын жастық шағының сүбелі
үлесін Ауған жерінде оқ пен оттың
арасында өткізіп, тағдырдың жазуымен
елге аман-есен оралып, туған жерімен қауышқан майдангер
саналы ғұмырын әскери салаға арнаумен келеді. Бұл ретте Сіздің
ерен еңбегіңізді ұжымыңыз бен аудан халқы жоғары бағалайды.
Құрметті Бауыржан Кәкімжанұлы!
Сізді 15-ші ақпан, кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен

шығарылған күнімен  шын жүректен құттықтай отырып, шын
көңілден зор денсаулық, өмірдің ұзақ та жарқын алаңсыз
күндерін, жанұяңызға баянды бақыт тілейміз. Мерейіңіз үстем,
беделіңіз биік, абыройыңыздың әрқашанда асқақ болуына
тілектеспіз!

Ілтипатпен: ҚІЖББ ұжымы

Қарауыл ауылының тұрғыны
Ақшабаева Гүлнар Талғатбек-
қызының 14 ақпан күні мерейлі 50
жасқа толуымен құттықтаймыз.
Ақ тілекті ақтарамыз жүректен,
Қуанышта көніл шіркін дір еткен.
Туылған күн құтты болсын,- деп бүгін,
Өзіңізге үн қосамыз тілекпен!

Кең пейілді, ақ жүрек адал жансыз,
Ардақты Ана, сүйікті Апа атанғансыз.
Туылған күнімен

отбасым құттықтайды,
Еңбегіңізді сіздің ешқашан ұмытпайды! 
Елу жас - енді өмірдің басталғаны,
Жетіңіз талай шыңға, асқарға әлі!
Ұрпағың  ақ тілеулі  аман болсын,
Сол емес пе, ананың басты арманы!

Ізгі тілекпен: анасы Айтжан, Ақшабаевтар әулеті.

Құрметті  Мадина
Доғалбекқызы!

Сізді 50 жасқа
т о л ғ а н
мерейтойыңызбен
шын  жүректен
құттықтаймыз!
Сіз осы бір

мерейлі шаққа
ұлағатты ұстаз,
білім беру
с а л а с ы н ы ң
білікті де білгір
маманы ретінде
үлкен атақ-абырой арқалап, көптің
құрметіне бөленіп келіп отырсыз.
Аудандық білім бөлімінің білікті маман
әдіскері ретінде сіздің мектепке дейінгі
және бастауыш сыныптар бойынша білім
беруді дамытуға үлкен жемісті еңбек
сіңіріп келесіз.

«Білім негізі бастауышта қаланады»
деген қағиданы өмірлік ұстаным етіп, осы
саладағы  жеткен жетістіктеріңіз алдағы
уақытта да жалғасын таба берсін.
Сізге мықты денсаулық, толағай табыс,

отбасыңызға қызық-қуаныш, мол бақыт,
шаттыққа толы шуақты күндер тілейміз.

Құтты болсын, бүгінгі туған күнің,
50 жасың, мерейлі думан күнің.
Қабыл ал, шын жүректен құттықтап,
Сый арнаймыз өзіңе жырдан бүгін.

Бағын ашып талай талант-өреннің,
Шәкірттердің алғысына бөлендің.
Алға сүйреп бастауыштың жұмысын
Арқауына айналдыңыз өлеңнің.

Тірек болып білім атты кемеге,
Сіз жүрген жол-ұстаздарға өнеге.
Тілейміз: Айбегіңмен жүз жасап,
Сүйіңіздер немереден шөбере.

Тілек білдіруші:
Аудандық білім бөлімінің   ұжымы

Қарауыл ауылының тұрғыны, Абай мектеп-лицейінің ұстазы,
аяулы ана, асыл жар Құдайбергенова Сая Қайырлығазықызын
16 ақпан 40 жасқа  толған  туған күнімен шын жүректен
құттықтаймыз!
Аяулы ана! Сіз осы бір мерейлі шаққа  шаңырағымызға шаттық

сыйлаған ана,  қамқор жар ретінде біздің және барша ағайын-туыстың
құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленіп келіп отырсыз. Біз Сіздің
деніңіздің сау, ғұмырыңыздың ұзақ болуына,  ұрпақ  қызығын көріп,
әрдайым бақыт пен қуаныш құшағында жүре беруіңізге тілектеспіз!
Отбасына орнатып бір жарасым,
Төрт ұлыңа мейір төккен анасың,
Басымызға қонған бақыт құсының,
Біле-білсең, иесі  өзің ғанасың.
Бәрімізге бақ сыйлаған жан-жарым,
Құтты болсын қырық жасқа толғаның!
Ортамызда аман-есен жүргейсің,
Ақ тілекпен атып әрбір таңдарың.

Өзіңе деген ізгі тілекпен: жан-жарың Серік және ұлдарың Думан,
 Роллан-Зере, Ерзат пен Бекзат, немерең Нұрәли.

Ақын Абайдың Жетісуда болғаны тарихтан мәлім. Сол сапар
бұл өлкенің әйгілі шешені Ноғайбай алыстан келген Абайды
арнайы қонаққа шақырып, Қордайдың Сұлутөріндегі ауылына
алып барып, апта бойы ықылас көрсетеді.
Елдің құрмет-пейіліне, әсіресе Ноғайбайдың ақыл-

парасатына көңілі толған Абай аттанарда: «Ноқа, Алатау асқар
бел екен, етек-жеңі кең екен. Сұлутөр құтты жер екен. Байлық
та, ақындық та ел ішінде жоқ емес, бірақ жастар оқусыз екен.
Байлық көзі өнер-білімде, олай болса балаларды оқыту керек.
Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған,- депті.
Сонда Ноғабай бұл сөзді мақұлдап: «Абайжан, ел бағына туған

ер екенсің, ақылың дария көл екенсің, көпке бірдей күн болып
туған ұл екенсің. Бір ауылдың ғана емес, бүкіл ел қамын ойлайтын
дана екенсің!»-деп, қимастықпен аттандырып салыпты.
Ноғайбай өле-өлгенше: «Шіркін, Абайдың жаратылысы бөлек

қой, түпсіз дария, асқан дана ғой!»-деп отырады екен.

...деген екен!

Сатылады
Кеңгірбай би ауылынында Мусабаев Түсіпханның силикат үйі

сатылады. Монша, гараж, қора-жайы, құдығы бар.
Бағасы келісімді. Байланыс телефоны: 50 029; 8 775 369 41 35

Сатамын
Жем сатылады( арпа) 1 кг. – 36 теңге.
Қабы: 1200 теңге, 1600 теңге (салмағына қарай)
Бекбосын көшесі № 37 үй ( моншаға қарсы).
Телефон: 8 775 433 22 65; Кешкі сағат 18:00-ден кейін: 9-16-61

Байланыс телефоны: +77753901099, +77777099989.
Үй телефоны: 9-18-29.

Басқа да жиһаздарға тапсырыс аламыз.
Малға да айырбас жасалады.

«ЕВРОМЕБЕЛЬ» РЕСЕЙ,
УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ

ЖИҺАЗДАРЫНЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРІ.
ЖЕТКІЗУ, ҚҰРУ.

 Әскери оқу орындарына он жеті жасқа
толған, бірақ жиырма бір жастан аспаған
азаматтар қабылданады. Жоғары әскери оқу
орындарын аяқтағаннан кейін лейтенант
атағы беріледі. Әскери оқу орындарының
курсанттарына заттай мүлікпен,
тамақтанумен қамтамасыз етіледі. Демалыс
алып, елдеріне кеткен кезде жолдарына
ақшадай өтемақы төлейді.  Әскери оқу
орындарын бітіргеннен кейін жұмысқа
жолдамамен жіберіледі, және көтерме ақы
төленеді, тұрғын үй беріледі. Оқу
орындарын бітірген офицерлердің
жалақысы  жүз  мың көлемінде.  Әскери
мамандықтың    иесі   болам    деушілер
үшін  Ш. Уәлиханов атындағы кадет
корпусына және Астанадағы Сағадат
Нұрмағанбетов Атындағы «Жас Ұлан»
Республикалық  мектебі жетім балаларға, көп
балалы отбасыларына, тұрмысы төмен
отбасыларынан шыққандарға көптеген
жеңілдіктер жасайтынын айтқымыз келеді.
«Жас Ұлан» мектебі Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас

қолбасшысы Нұрсұлтан  Әбішұлы
Назарбаевтың тікелей қолдауымен және
қамқорлығымен ашылған мектеп. Мектептің
армия генералы Сағадат  Кожахметұлы
Нұрмағанбетовтың есімімен аталуы да
Символдық мәнге ие. Аталған «Жас Ұлан»
мектебін бітірген ұландықтар Қазақстан мен
Ресейдің әртүрлі жоғары әскери оқу
орындарында білімдерін жалғастыруға болады.

1.Алматы қаласындағы Радио-
электроника және байланыс әскери
инженерлік институты.

2.Астана қаласындағы «Жас Ұлан »
Республикалық  мектебі.

3.Петропавл қаласындағы жоғары әскери
училищесі.

4. Ақтау қаласының Әскери теңіз
институты.

5.Алматы қаласындағы жаяу әскер
дайындайтын әскери институты.

6.Ақтөбе  қаласындағы Совет Одағының
екі мәрте батыры Талғат
Бигелдинов атындағы Әуе – қорғаныс

күштерінің институты.

Сонымен  қатар, шет мемлекеттердің оқу
орындарына оқуға болады. Атап
айтсақ.Үндістан әскери Академиясына
(ағылшын тілін толық меңгергендерді)
Ресей Республикасының Смоленск

қаласындағы Әскери акедемиясы.
Пенза қаласындағы артиллерия

инженерлік институты, Москва
қаласындағы Әскери - әуе инженерлік
академиясы, Беларусь, Германия және
Түркия елдерінің әскери оқу орындарына
түсуге болады. Отанды қорғау –абыройлы,
құрметті мамандық.  Құрметті жеткіншектер
Сіздерді әскери оқу –орындарына түсуге
шақырамыз.  Мектеп бітіргелі отырған
жастар өз таңдауларыңды әскери оқу
орындарындарынан бастасаңыздар
қателеспейсіздер.
Сіздерге қажетті мәліметтерді қорғаныс

бөлімінен алуларыңызға болады.
Біздің мекен жайымыз:
Абай ауданы, Қарауыл ауылы, Құнанбай

көшесі 20,
байланыс телефонымыз: 9-11- 61.

Абай ауданының
Қорғаныс істері жөніндегі

біріктірілген бөлімі.

ӘСКЕРИ ОҚУҒА ШАҚЫРАМЫЗ
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