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5 шілде  күні Абай ауданындағы 
ауыл-шаруашылық мамандары 
үшін ерекше болды. Көксу селолық 
округіне қарасты егістіктердің бірінде 
- AGROTEC IMPEX GmbH; Бай-
ер КропСайнес; Астра-Агро LTD 
кәсіпорындары ұйымдастырған 
«Егістік күні - 2015» мерекесі еңбекші 

елдің мерейін көтерді. Әсіресе, жер 
емшегін емген жұртшылық бұл күні шет 
елдік әріптестерімен емен-жарқын ара-
ласып, жаңа заманауи техникалардың 
шеруін тамашалады. 

Мерекелік мезеттің ашылу сал-
танатына облыс әкімінің ауыл-

шаруашылық істері жөніндегі орын-
басары Әшімов Ғалым Әбиханұлы 
мен Абай ауданы әкімі Шайдаров 
Серік Жаманқұлұлы  шаруа иеліктері 
мен дала дарындарына игілікті еңбек 
пен ізгі болашақ тіледі. Бұл шара осы-
мен 9 рет өтіп тұрған халықаралық 

ДАЛА ДИДАРЫ
ауыл-шаруашылық техникасы мен 
жаңа құрылғыларының көрмесінің 
аясында жалғасуда.  Ашылу салта-
наты өтіп, алыс-жақыннан  қонақтар 

таныстырылған соң, мерекелік көрмеге 
келген жандарға егістік бойында экскур-
сия жасалды. Егіс алаңдарына қаз-қатар 
тігілген әр-түрлі техникалар жұмыс 
істейтін жанның қызығушылығын 
арттыра түсері сөзссіз. GRIMME, 
KVERNELAND, DEUTZ FAHR, 

JOSKIN, FARESIN, ASA LIFT – атау-
лары халықаралық стандарттарға сай  
ауыл-шаруашылық техникаларының 
сапасы мен еңбек өнімділігі, құны мен 
шығын шамасы, күштілігі мен ыңғайы 
осы саланың мамандары арасында 

сарапқа салынды. Бұл белгілі фирмалар 
біздің отандық өңірлерде он жылдан 
бері қызмет жасап келеді. Сондай-ақ, 
өнімді сақтау шаралары мен қоймадағы 
қолайсыз ауаны айналдырып, тауардың 
ұзаққа сақталуын қамтамасыз ететін 
GAUGELE кәсіпорыны мен ресурстық 
құндылықты сақтап, суарылмалы 
жүйеде жұмыс жасайтын REINKE 
сияқты соны құрылғылар диқан 
жұмысының деңгейін асырмақ. 

Күннің ыстықтығына қарамай 
ықылас танытқан ынтымақты жұрт 
шаруашылық шеруінен соң мерекелік 
концерттік бағдарламаларды қызықтап, 
естелік-ескерткіш сыйлықтар 
үлестірілген ло-
торея ойынына  
қатысты. Арнайы 
фирмалардың  ат-
тары жазылған кеу-
дешелер мен ауыл-
ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
т е х н и к а с ы н ы ң 
макеті ретінде 
жасалған бала-
лар ойыншықтары 
ой ы н ш ы л а р д ы ң 
көнілін желпітті.  
Сыйлықтар «той-
дан тобықтай» емес, 
кәделер соңы кәдімгі 
еңбек адамдарына 
қажетті шет елдік 
құрылғылар мен 

22 июля под председательством акима 
района Серика Жаманкуловича Шайдарова 
состоялось заседание акимата района, где 
были рассмотрены итоги развития района за 
первое полугодие 2015 года. С обстоятель-
ным докладом о ситуации в районе по до-
стижению основных показателей выступила 
руководитель отдела экономики и финансов 
Баян Муталяпова. В ее докладе прозвучали 
проблемные вопросы, актуальные для райо-
на, а также пути их решения. За отчетный 
период обеспечена положительная динами-
ка следующих показателей социально-эко-
номического развития. Индекс физическо-
го объема (ИФО) строительства составил 
150,2%, ИФО промышленности- 101,8%, 
ИФО розничного товарооборота – 101,2%.
Уровень безработицы сложился в размере 
4,8%. Количество малообеспеченных, про-
живающих ниже черты бедности, снижено 
на 16,7% (170 чел.). Отмечен рост  среднеме-
сячной заработной платы на 5,3 %, размер 
которой составил 79717  тенге.В завершение 
выступления Б.Муталяпова озвучила итоги 
рейтинговой оценки деятельности акимов 
города Абай, сельских округов и поселков. 
Аким района интересовался, как будут до-
стигнуты показатели по привлечению ин-

вестиций, по обеспечению экономического 
роста. Баян Райкановна доложила о прово-
димой работе по расширению налогооблага-
емой базы, по снижению недоимки, озвучила 
дополнительные резервы роста экономики 
района. Основные потери налоговые посту-
пления несут от неоформленных документов 
на сети, в частности тепловые и водопрово-
дные сети поселков Южный и Топар. Глава 
района поручил активизировать работу по 
упорядочению документов на объекты ком-
мунальной собственности.

О принимаемых мерах по развитию 
малого предпринимательства и промыш-
ленности доложил руководитель отдела 
предпринимательства и промышленности 
Адиль Сейлов. При положительной дина-
мике развития малого бизнеса, не очень бла-
гоприятная ситуация складывается в про-
мышленном комплексе района. Аким района 
дал задание направить усилия на работу с 
отраслью сельского хозяйства, где имеется 
большой производственный потенциал. Гор-
нодобывающую промышленность необходи-

мо ориентировать на диверсификацию, пе-
реработку продукта. Глава района отметил 
планы по глубокой переработке учредителя 
ТОО «Топарские теплицы», которые пору-
чил презентовать на встрече с предприни-
мателями всего района как положительный 
пример.

Руководитель отдела сельского хозяй-
ства А.Д. Санаубаров выступил с докладом 
о проблемах и перспективах развития агро-
промышленного комплекса района. Аким 
района поручил проводить работу с сель-
хозтоваропроизводителями о привлечении 
науки и современных технологий, вплоть 
до экскурсии на предприятия республики, 
являющиеся передовыми в использовании 
научных методов работы.

В выступлении руководителя отдела 
строительства Магзина М.С. были озвучены 
перспективные проекты, имеющие заклю-
чения экспертизы. Глава района поручил 
составить перечень готовых, но не профи-
нансированных проектов для дальнейшей 
работы с ними.

Заслушали также руководителя отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции Сулеймено-
ва Д.Ж. Он доложил о подготовке к отопи-
тельному сезону, о реализации программы 
по модернизации ЖКХ и разработке про-
ектно-сметных документаций на ремонт и 
реконструкцию объектов.

Среди акимов сельских и поселковых 
округов по итогам рейтинга аким района 
отметил в худшую сторону глав Кулаай-
гырского, Акбастауского и Сарептинского 
округов. Он озвучил недостатки в их работе, 
повлиявшие на итоговый балл рейтинга, и 
поручил дать предложения по привлечению 
их к дисциплинарной ответственности.

В завершение руководитель аппарата 
акима района К.Б. Кабдуалиева зачитала 
проект постановления акимата, с которым 
члены акимата единодушно поддержали.

Соб.корр.

техникалық қосалқы бөлшектерді тегін 
алатын 500 және 1000 еуролық серти-
фикаттар берілді. Осындай олжаға ие 
болған қонақтарымыз: Ақмола облы-

сынан келген, «Макинка 2015» ЖШС. 
Эдуард Конради - 500 еуро, Керекулік 
ШҚ«Дәнекер» ЖШС. Қайрат Әбішев 
- 1000 еуроның сайман-сертфика-
тын алса, тағы да Павлодар облысы-
нан Игорь Шербак  KVERNELAND 
әмбебап кәсіпорыны әзірлеген замана-
уи соқаны сыйлыққа алды. 

Шілдеде өткен шынайы 
шаруалардың шырайлы мерекесі жай-
ында алдағы сандарда толық баяндай-
тын боламыз. Нәтижесін жиын-терін 
маусымында көреміз.  Дала дидар-
лы диқандарға ізіміз жеңісті,  күзіміз  
жемісті болсын-демекпіз. 

Руслан Нұрбай 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ



25.07.2015 / №292 АБАЙ - АҚИҚАТ

 СОВЕЩАНИЕ

В  с.Курминское   с  июля  месяца  2014  года 
на средства республиканского бюджета с софинан-
сированием из областного бюджета ведётся  стро-
ительство  общеобразовательной  школы  на 320  
ученических мест. 

Заказчиком  является Управление строитель-
ства Карагандинской  области, генеральный  под-
рядчик -   ТОО «Оливия», на объекте осуществля-
ются технический и авторский надзор.

Строящаяся школа  отвечает современным тре-
бованием - это кирпичное двухэтажное здание, со-
стоящее  из 3-х блоков (учебный, спортивный и хозяйственный с актовым залом), которые 
соединены  переходами. В школе предусмотрены учебные  и специальные кабинеты, лабо-
ратории, мастерские,  библиотека, актовый и спортивный залы, пищеблок с обеденным 
залом, административные помещения. 

На территории  будут также  располагаться котельная, спортивные площадки, учебно-
опытная зона,  площадки для отдыха, подвижных игр и для занятий начальной военной под-
готовкой.  Территория школы будет благоустроена и озеленена.

В настоящее время завершены работы по устройству кровли учебного корпуса, плит по-
крытий перехода. Ведутся работы по устройству стен хозяйственного блока, спортивного 
зала,  кровли перехода,   выполняются внутренние отделочные работы.

Также размещен заказ на изготовление технологического оборудования. 
Отрадно отметить, что  реализация  данного  проекта  позволит  решить  многолетнюю  

проблему  села, так как  существующая  школа признана  аварийной.
М.Магзин,

руководитель    ГУ «Отдел строительства Абайского района»

КӨШПЕЛІ СОТ ОТЫРЫСЫ
Сәрсенбінің сәтті күнінде №2 Абай аудандық сотының А.Жаманғаринаның 

төрағалығымен ашық түрде көшпелі сот отырысы өтті. Отырысқа сонымен қатар 
прокурордың көмекшісі М.Самаров, мемлекеттік қорғаушы Р.М. Сарбалинов қатысты. Сот 
отырысының негізгі мақсаты – ұсақ құқық бұзушылықтардың жол бермеу болып табылады. 
Оған Жартас, Сәрепті, Есенгелді, Cамарка ауылдарынан жауапқа тартушылар келіп, 10 іс 
екі тілде жүргізілді.

Ашық сотта ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 434 – бабы бойынша іс 
қаралды. Айта кетсек, бұл баптағы әкімшілік құқық бұзушылықтарға қоғамдық орындарда 
былапыт сөйлеу, тиісті емес жерлерге қоқыс тастау, жеке тұлғалардың тыныштығын бұзу 
және осы сынды іс – әрекеттер жатқызылады. 

Қоғамдық орындарды былапыт сөз сөйлегендер өздеріне тиісті жазаларын алып, 
кешірім жасағандардың ісі жабылып, тағыда қайталанбасына ескерту жасады. Сол сияқты 
құқық бұзушы темекі шегіп, қалдығын жерге тастап, ортақ пайдалану орнын ластағаны 
үшін тиісті жазалар қабылданып, айыппұлдар салынды. 

Жауапқа тартушылар сотқа сенім білдіріп, шешімдерімен келісті. Келіспегендерге 
шешім қабылданғаннан кейін 10 күннің ішінде шағым жазуға болады. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жоба
Сәрепті селосы Қойбас елді-мекені аумағында орналасқан «Қойбас» шаруашылығына шектеу 
іс-шараларын тоқтату туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабы 1 тармағының 
18) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария тура-
лы» Заңының 10 бабы 2 тармағының 10) тармақшасына сәйкес, Абай ауданының бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 07-1-1-33/167 ұсынысы 
негізінде Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сәрепті селосы Қойбас елді-мекені аумағында орналасқан «Қойбас» шаруашылығына Абай ауда-
ны әкімдігінің 2014 жылғы 11 наурызындағы № 09/01 «Сәрепті селосы Қойбас елді-мекені аумағында 
шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» қаулысымен қойылған шектеу іс-шаралары тоқтатылсын;

2. Осы қаулының орындалуын бақылауды салаға басшылық ететін аудан әкімінің орынбасарына 
жүктелсін.
Абай ауданының әкімі                                                          С.Ж. Шайдаров

Проект 
О снятии ограничительных мероприятий в хозяйстве «Койбас» находящемся на территории 
населенного пункта Койбас села Сарепта

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», под-
пунктом 10) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», 
на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Абай-
ского района от 9 апреля 2015 года №07-1-1-33/167, акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять ограничительные мероприятия в хозяйстве «Койбас» находящемся на территории на-
селенного пункта Койбас села Сарепта, установленый постановлением акимата Абайского района от 
11 марта 2014 года № 09/01 «Об установлении ограничительных мероприятий в населенном пункте 
Койбас села Сарепта».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя 
акима района.
Аким Абайского района                                                 С.Ж. Шайдаров

"100 конкретных шагов – это ответ на 
глобальные и внутренние вызовы и одно-
временно план нации по вхождению в трид-
цатку развитых государств в новых исто-
рических условиях. 100 конкретных шагов 
придадут Казахстану такой запас проч-
ности, который позволит уверенно пройти 
сложный период испытаний, не сбиться с 
пути реализации "Стратегии-2050" и укре-
пить казахстанскую государственность. 
План закладывает коренные преобразования 
в обществе и государстве, главная цель ко-
торых – лечение системных заболеваний, а 
не сглаживание их внешних симптомов", – 
говорится в публикации.

В основу плана вошли пять институцио-
нальных реформ:

- формирование профессионального го-
саппарата;

- обеспечение верховенства закона;
- индустриализация и экономический 

рост;
- идентичность и единство;
- формирование подотчетного государ-

ства.
Казахстанские суды приступили к ре-

ализации плана нации «100 конкретных 

шагов». 11 из них относятся к реформиро-
ванию и модернизации судебной системы. 
Все они направлены на обеспечение верхо-
венства закона и оптимизацию всех процес-
сов, связанных с деятельностью суда. Так, 
один из шагов программы – обязательное 
внедрение аудиовидеофиксации всех судеб-
ных процессов. Эта практика будет введена 
по всей республике. Реформа «100 шагов» 
значительно упростит и доступ граждан к 
правосудию. Переход от пятиступенчатой 
системы правосудия (первая, апелляцион-
ная, кассационная, надзорная и повторная 
надзорная) к трехуровневой (первая, апелля-
ционная, кассационная). Будут ужесточены 
квалификационные требования и механиз-
мы отбора кандидатов на должность судьи, 
расширена область применения суда при-
сяжных, создан в Астане Международный 
арбитражный центр AIFC и многое другое. В 
целом, реализация данной реформы гаран-
тирует права собственности, создаст условия 
для предпринимательской деятельности, ох-
раны договорных обязательств.

А.К.Жанашев,
Главный специалист Абайского 

районного суда

Суды Казахстана приступили к реализации 
плана нации «100 конкретных шагов»Как было отмечено Лидером Нации – Елбасы 

в Стратегии «Казахстан – 2050. Новый политиче-
ский курс состоявшегося государства», наша стра-
на создала сильную, боеспособную армию, которая 
обеспечивает безопасность личности, общества и 
государства.

По требованию Верховного Главнокомандуще-
го – Президента РК Н.А.Назарбаева Вооруженные 
Силы Казахстана должны быть немногочисленные, 
подготовленные, профессиональные и оснащенны 
самой современной военной техникой.

В свете реализации данной программы в начале 
2015 года на вооружение воинской части 92835 был 
поставлен подвижный навигационно-топографический комплекс с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов различного назначения, а именно беспилотный авиацион-
ный комплекс «Бусел – 10», предназначением которого является оперативное решение задач 
по топогеодезическому обеспечению в полевых условиях, в том числе – ведение воздушной 
разведки, фото – видеосъемки местности.

За короткий промежуток времени личный состав воинской части 92835 изучил данный 
комплекс в полном объеме. Так, 17 июля 2015 года в учебном центре «Спасск» были само-
стоятельно проведены полеты с оперативным мониторингом местности.

Полеты проводились под руководством командира воинской части 92835 подполков-
ника Яуденова Бауржана Кадыргазиновича,  составом расчета-оператор БПЛА – старший 
лейтенант Интымаков М.А., оператор – старший сержант по контракту Аужанов Ж.О., тех-
ник – сержант по контракту Кислинский О.В. Тем самым, личный состав показал высокую 
выучку и профессионализм, в очередной раз доказав, что военные топографы готовы к вы-
полнению задач по укреплению национальной обороноспособности, а также  участвовать в 
различных механизмах оборонительного сдерживания, поставленной Верховным Главно-
командующим Вооруженных Сил – Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым 
по защите нашей Родины. 

Соб.корр.

Ағымдағы жылдың 16 шілдесінде Абай ауданының №2 аудандық сотында судьялар 
мен сот мамандарының қатысуымен «Ұлт жоспары – бес институционалдық реформасын 
жүзеге асыру-заңдардың үстемдігін қамтамасыз ету» тақырыбында семинар   сабағы 
өткізілді. Семинарды сот төрағасы Қ.М.Айтжанов өз баяндамасымен ашты.  Сот төрағасы 
өз баяндамасында «Ұлт жоспары - бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 
100 қадамының» 2-ші бөлімі заңдардың үстемдігін қамтамасыз ету туралы екендігін айта 
келе оның нақты 11 қадамы сот жүйесіне тікелей қатысты екендігіне тоқталды.

Семинардағы негізгі бағыттар сот ісін жүргізудегі қолжетімділігі мен  оның ашықтығы, 
заң үстемдігін қамтамасыз ету шаралары, азаматтардың сот ісін жүргізудің қолжетімділі 
мен ашықтығына  назар аударылды. 

Абай ауданының №2 аудандық сотының 
баспасөз қызметі  

Елбасы ұсынған 5 институционалды реформаны жүйелі жүзеге асыру тұрғысында 100 
нақты қадамының 17-қадамы « Судья лауазымына кандидаттарды іріктеу тетіктері» атты 
тақырыпта  ағымдағы жылдың 20 шілдесінде Абай ауданының  №2 аудандық  сот төрағасы 
Қ. Айтжанов сот мамандарымен дөңгелек үстел өткізді.

Төраға өз баяндамасында сот лауазымына үміткерлердің кәсіби дағдысы мен іскерлігін 
тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу маңыздылығын және  судья лауазымына 
үміткерлер сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілін міндетті түрде өту қажеттігін, 
судьялыққа үміткерлер соттарда стипендия төленетін бір жылдық тағылымдамадан өтетінін, 
одан кейін және  бір жылдық сынақ мерзімінен  өтетіні туралы кеңінен айтылды.

Абай ауданының №2 аудандық сотының 
баспасөз қызметі  

ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА

Ауызбіршілік ауылдан басталады
Өткен бейсенбі күні Юбилейный селолық округының әкімі Қанатбек Дәулетов ауыл 

жұртшылғының алдында жарты жылдық есебін берді. Атқарылған жұмыстарды баяндау 
барысында аудан әкімінің орынбасары Әсем Айтжанқызы жекеленген сұрақтарын қойып, 
әкімдік өкілдері мен тұрғындар арасындағы  байланысты тұрақтандырып отырды. Ауыл 
әкімі бірінші санитарлық тазалық, ондағы жұмыстардың жүзеге асырылуы, қоқыс төгетін 
арнайы орындарды заңдастыру,  айлық тазалық  науқандарының нәтижелерін тіле тиек 
етті. Екінші тақырып, қысқы маусымға дайындық шаралары, яғни ауылағы  дәрігелік- 
фельшерлік орталық пен мектептің жағдайы қарастырылды. Дайындық мерзімінің мәнді 
өтіп жатқанын сол саланың мамандары да растап отыр. Отын жетімдігі мен құбырлардың 
келеңсіз тұстарын жаңарту жүгізіліп жатыр. Қазір дәнекерлеу істері жалғасуда екен. Бұдан 
кейін ауыл азаматтарының алдына «Абай аудандық ТҮКШ, жолаушылар тасымалы және 
автомобиль жолдары» ММ басшысы Димаш Жұмкенұлы шығып, ауыл маңындағы көктемгі 
судан шайылған жолдарды қалпына келтіру әрекеттерін әңгімелеп берді. Елдің ерекше 
атайтыны ауылға келетін көлік қатынастарының қиындығы осы жол ыңғайсыздығынан 
болып отыр дейді. Шахтинск-Топар бағытына қатынайтын қоғамдық көлік бұл күнде бұл 
ауылға бас сұқпайтын болыпты. Осының салдарынан оқу ошағына қатынап оқитын бала-
лар мен керек жарағын қаладан таситын тұрғындарға қиындық туындауда. Жеке тасымал-
мен айналысатындар жол құнын да қымбаттатып жіберген сыңайда. Осыған байланысты 
аудан әкімінің орынбасары Әсем Жүнісбекова: Байбалам салғаннан дұрыс бағыт таппай-
мыз, сондықтан осындай келеңсіз жағдайларды келісіп шешкен жөн. Күзге дейін осыған 
жауапты мамандар қуатты кәсіпорындармен мәмілеге келе отырып  ол жолдарды жөндеу 
жолдарын қарастырмақ.  Көршілес Шахтикск қаласынан қатынайтын көлікті қалалық авто-
парк басшылықтарымен келісіп, өз бағытына қайта түсіреміз-дегенді жеткізді. 

Р.Жаманханұлы       
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  АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІ  СЛОВА НАЗИДАНИЯ АБАЯ
ЖИЫРМА АЛТЫНШЫ СӨЗ СЛОВО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, түсірген ба-
луаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып ба-
рып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық 
қуанышы бар ма екен? Әй, жоқ та шығар! Осы қуаныш бәрі 
де қазақ қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің 
артылғанына я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық 
не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, яки баласы 
емес. Мұның бәрі - қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ, бит-
тей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана 
өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ 
- шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін 
біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен?  
Жә, болмаса, ана ыза болушы соншалық неге жер болып 
қалады екен?

Жүйрік ат - кейде ол елде, кейде бұл елде болатұғын 
нәрсе, қыран құс та, жүйрік ит те - кейде оның қолына, кей-
де мұның қолына түсетұғын нәрсе. Күшті жігіт те үнемі бір елден шыға ма? Кейде 
ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнеріменен жасаған 
жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрін де 
біле тұра, жерге кіргендей болып я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне 
ұялып, қорланады екен?

Енді осылардан білсеңіз болады: надан ел қуанбас нәрсеге қуанады һәм және 
қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмей, есі шығып, бір түрлі 
мастыққа кез болып кетеді. Һәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, ұяларлық 
нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі - надандық, ақымақтықтың әсері. Бұларын 
айтсаң, кейбіреуі «рас, рас» деп ұйыған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің 
бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бой-
ын тоқтата алмайды, бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді, ешкім тоқтатып, ұқтырып 
болмайды. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз 
қорыққанда я өлгенде тоқтайды, болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп 
біліп, ойланып өздігінен тоқтаған адамды көрмессің.

Казах бывает рад до безумия, когда его скакун на со-
стязаниях приходит первым, борец, выставленный им, по-
беждает в поединке, борзая или ловчий сокол отличается 
на охоте. Не знаю, бывает ли в его жизни большая ра-
дость? Пожалуй, нет! Но что за удовольствие находит он 
в том, что одно животное превосходит другое в ловкости 
и быстроте или в том, как один человек повергает наземь 
другого? Ведь не он опередил и даже не сын его поборол 
кого-то? А оттого все, что у казаха нет большего врага, 
чем другой казах. Бурно восторгаясь по ничтожнейшему 
поводу, один старается своей радостью досадить другому, 
породить в нем зависть. Известно, вызывать в людях за-
висть намеренно — значит нарушить шариат, повредить 
своим делам, противиться здравому рассудку. Что за уте-
шение приносит им чужая злоба. Почему это доставляет 
им удовольствие? И почему те, другие, огорчаются их 
успехам, чувствуют себя чуть ли не униженными?

Кровных скакунов заводят то в одном, то в другом 
ауле, ловчая птица, хорошая собака оказываются в руках то одного, то другого. И силачи 
не все родом из одного аула. Все эти достижения не являются плодом творения челове-
ческих рук. Однажды опередивший, однажды осиливший не остаются быстрейшими и 
сильнейшими навсегда. Так почему люди, зная об этом, досадуют так, как если бы об-
наружились их собственные черные замыслы или постыдные дела? Огорчаются, словно 
их с землей сровняли? Нетрудно догадаться: народ-невежда радуется всякому пустяку, 
не стоящему внимания. Радуясь, он теряет рассудок, хмелеет, не помнит, что говорит и 
творит. Стыдится не того, чего надобно стыдиться, и, совершив дело неприглядное, не 
покраснеет.

Вот они, признаки невежества и безрассудства. Скажи ему об этом, будет слушать 
и поддакивать: «Да-да, все верно». Но не вздумай поверить егословам, он — один из 
тех, многих. Видя глазами, понимая умом, он, словно безвольное животное, не в силах 
отказаться от порочного. И никому не под силу обуздать, переубедить, образумить его. 
Взяв за правило дурные проступки, уже никогда не отречется он от них. Только великий 
страх или смерть способны разлучить его с вредной привычкой. Не встретить человека, 
который, признав свою неправоту, пытался бы обуздать себя.

Абай Құнанбайұлы – қазақ халқының 
біртуар кемеңгер ақыны, асыл сөздің зергері. 
Ол 1845 жылы 10 тамызда дүниеге кел-
ген. Ақынның туған жері – Семей өңірі, 
Шыңғыстау баурайы, Қасқабұлақ бойы. Азан 
шақырып қойған аты – Ибраһим. Әжесі Зере 
сүйікті немересін Абай, яғни сүйкімді деп ер-
келеткен. Осыдан кейін ел арасында шын аты 
аталмай, Абай атанып кетеді. 

Абай белгілі шонжарлар мен билер 
әулетінен шыққан. Абайдың ұлы атасы, яғни 
арғы атасы Ырғызбай тобықтының батыры 
әрі биі болған.

Абайдың сөз өнері мен білімге 
құмарлығының ерте оянуына себепкер негізі 
тұлға – әжесі. Зере әжесі – халық қазынасынан 
нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, 
білімге итермелеген ұлы ұстазы, тәлімгер 
анасы. Күндіз де, түнде де қасынан шықпай, 
ертегі айтқызады. Әжесі кейде шаршап тілегін 
орындамаса, өз шешесіне Ұлжанға қиылады. 
Солайша әжесі мен анасы көкірегіне салған 
із ақындық ынтықтыққа ерте ұласып, үлкен 
өнерге жол ашады. 

Ендігі жерде Абайдың тәрбиешісі, ұлы 
ұстазы қазақтың қалың бұқара халқы бола ба-
стады. Халықтан шыққан жыршылар, шешен-
дер, ақындар, әңгімешілер Абайға үлкен руха-
ни азық береді. Абай бұрын тағылым, тәрбие 
– кітапта, өнер-білім – медреседе деп білетін. 
Енді қазақта небір дастандар, батырлар жыры 
бар екенін түсінді. Ақындарды жыршыларды 
құлай тыңдап, алғашқыда солардың үлгісімен 
өзі де өлең шығара бастады. 

«Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық 
ой-пікір саласында өлмес-өшпес шығармалар 
берген Абай қазақ халқының өткен замандағы 
өмірін зерттеуші біздің ұрпаққа таңғажайып 
тұлға болып көрінеді. Ол өз халқының 
ғасырлар бойғы мәдениетінің таңдаулы 
нәрін алды және бұл қазынаны орыстың 
және Батыс Европа мәдениетінің игі әсерімен 
молықтырды.

Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы- заман 
тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге 
қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып тұр», – 
деп Мұхтар Әуезов Абай туралы осындай ке-
ремет сөздер айтқан. 

Жазған өлеңдерінде Абай озық мәдениетті 
насихаттаумен қатар, әлеуметтік, азаматтық 
санасы өскен халықтың үлкен қайраткері 
дәрежесінде көрінеді. Оның өлеңдерінен 
еңбекші халық мүддесін қорғаған азаматтың 
үні естіледі. Өзі билеуші тап ортасынан шықса 
да, тарихи дамудың беталысы мен қоғамдық 
шындықты түсінген ол еңбекші шаруаға 
шындап бет бұрғанын байқатады. Оларды 
«елім», «жұртым», «халқым» деп, дос тұта 
сөйлейді. Осы бетбұрыста Абай сол халықты 
жүдетіп,шаршатып отырған ұнамсыз әрекет-
мінездерді, олардың ішкі сырын үлкен 
шеберлікпен ашатын психолог ақын ретінде 
танылады. Заманы мен өзі өмір сүріп отырған 
ортаның кемшілік-қайшылықтарын өткір 
және әділ мінеп-сынайды. 

Бұл сарын, әсіресе, Абайдың «Қалың 
елім,қазағым,қайран жұртым» деп аталатын 
өлеңінде анық байқалады. Мұнда өз халқының 
басындағы қайғы-мұңды көріп дерттеніп, 
«Қалың елі-қазағының» қазіргі халіне қинала 
сөйлеген ақын бар. Ел ұйытқысын бұзған, 
оның берекесін кетірген әкімсымақтарға де-
ген оның ызасы да мол. 

Бас-басына би болған өңкей қиқым, 

Абай туралы ойлағанда қазақ 
халқының елдік сипаты, қасиеті, оның 
Абай туған дәуірдегі даму жолы, келіп 
тоқтаған сатысы, бары мен жоғы, 
мұңы мен мұқтажы жайында ой түседі. 
Өйткені, Абай бір өзі бүкіл халықтың 
есіміне атау. Абайдың ұлылығы  - 
халықтың ұлылығы.  Әр халықтықтың 
әр заман тұсында ұлы перзенттері 
болған. Абайдың ұлылық сипаты олар-
дан өзгерек. Абайда тіпті сан ұлылық 
бас қосқан десе де болады. Сондықтан 
ол – бүкіл халық есімін алып тұр.

Абай – ұлы ойшыл (философ), 
Абай – ұлы ғалым, Абай – ұлы ақын, 
Абай – ұлы ұстаз. Ойшылдығы - қазақ 
тұрмысының, болмысының бәрін терең 
біліп,  дүниенің даму заңдарына сәйкестемек 
болуы, дамуы жетік елге теңестірмек болуы. 
Ғалымдығы – тұрмыс заңдарын, экономика 
заңдарын, тарихты білуі, тіл өнері құдыретін 
зерттеуі, жазба әдебиеттің де, әдеби тілдің 
де негізін қалауы. Ақындығы – осы ұлы 
мақсаттарды үгіттеуі, жүзеге асыру жолын-
да поэзия құдыретін құрал етуі, ол үшін 
сөздің бар қорын пайдалануы. Ұстаздығы 
– адамгершіліктің ең асыл қасиеттеріне 
елді жетелеуі, халықтың қараңғылықтан 
жарыққа шығуына бар қайратын жұмсауы. 

Абай атамыздың ұстаздығын көрсететін 
тағы бір қыры – қара сөздер.

Абайдың қара сөздері 1909 жылғы және 
одан кейінгі басылымдарда бірен-саран 
жарияланып, 1933 жылғы бір томдыққа 
ғана түгелдей енгізілген. Оны бас-аяғын 
құрастырып, мағынасына, тақырыбына 
қарай сұрыптап, баспаға әзірлеп берген 
– Мұхтар Әуезов. Сол жинақта Абайдың 
өмірбаян мәліметтерін толықтырып, бүкіл 
шығармашылық мұрасын талдап, оның 
ғылыми өмірбаянының негізін салған да – 
Мұхтар Омарханұлы.

«1890 жылдардан бастап, - деп жаз-
ды М.Әуезов, - ұстаздық, үгітшілік жо-
лына түскен соң, Абай өлеңді аз жазса да, 
«қара сөзбен» айтатын өсиетті көп жазады. 
«Ғақлия» деген өсиеттері сол 1890 жыл 
мен 1898 жылдардың арасында жазылған. 
1891 жылдан соң өлеңмен айтпақ болған 
сөздерінің талайын қара сөз үгітіне ай-
налдырып жіберген. Кей уақыттарда 
бірталай өлеңдердің сол қара сөзде айтқан 
пікірлерінен шығарып, өлең қылып кеткені 
де бар».

Өз монографиясында М. Әуезов Абай 
өмірінің соңғы 10-15 жылы ішінде жаңа 
жанрды тауып, өлеңнен гөрі сол қара сөздерге 
көбірек уақыт бөлгенін, бұрын Абай сөзін 
қадірлеп, оның әрбір жаңа өлеңіне ынтық 
болып отыратын ел адамдарының «қара 
сөздер» шыға бастаған соң, мұны өлеңнен 
кем көрмейтін болғанын атап көрсетеді. 
Абай сөздерін молдаларға ақша беріп 
жазғызып, көшіртіп алып жүргенде, ең ал-
дымен қара сөздерді тілейтіні, соған көп 
ынтығатыны баса айтылады.

«Жалпы алғанда Абайдың қарасөз 
дейтін мұралары көркем прозаның өзінен 
бөлек, бір алуаны болып қалыптанады. 
Бұлар сюжетті шығармалар емес. Стиль, 

мазмұн жағынан алғанда осы шығармалар 
Абайдың өзі тапқан, бір алуаны көркем сөз 
түрі. Кейде бұлар сыншылдық, ойшылдық 
және көбінше адамгершілік, мораль 
мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді» 
- деп анықтама береді Мұхтар Әуезов.

Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, 
ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін ту-
ралы пікірлерімен бірігіп, тұтас бір қазақ 
халқының философиялық концепциясын 
құрайды. Абайдың кара сөздері сондай-
ақ жалпы адамзат баласына ортақ асыл 
сөзге айналып, орыс, қытай, француз, т.б. 
көптеген әлем тілдеріне аударылды.

Бүгінде жас жеткіншек үшін жол сілтеп, 
оң мен терісті ажыратуда бас құрал болып 
жүрген де осы Абай атамыздың қара сөздері. 

Он тоғызыншы қара сөзінде: «Адам ата-
анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 
ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, 
жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, 
көргені көп болған адам білімді болады. 
Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген 
кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке 
өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, 
білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман де-
геннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда 
адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде 
шайқақтап, шалықтанып не салбырап, 
салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта 
қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не 
сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға 
беріп қайта қалпына кетсе, естіп-есітпей не 
керек? Осындай сөз танымайтұғын елге 
сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны 
баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен, сол 
секілді сөз болады» - деп, адам баласының 
өз жолын өзі таңдайтыны, есті болу бол-
мауы да өзіне байланысты болатындығы 
жайлы сөз қозғайды. Өмірге келіп, бол-
дым, толдым демей, жақсы мен жаманды, 
дұрыс пен бұрысты айыра білген жөн деген 
мәселе айтылады. Бұл мәселе қазіргі заман 
жастарының өзекті мәселелерінің  бірі болып 
отырғаны бәрімізге мәлім. Өз орнын тап-
пай, шетел асып адасып жүрген отандаста-
рымыз да аз емес. Бұндай қайшылықтардың 
алдын алу үшін, дұрыс жолға түсу үшін 
Абай атамыздың шығармашылығын арқау 
етсек, соның ішінде қара сөздерге – дана 
сөздерге ден қойсақ нұр үстіне нұр болар 
еді. 

Мекежанова Арайлым Кайратовна, 
экскурсовод, Абай Құнанбаев әдеби-

мемориалдық мұражайы

ҚАРА СӨЗ – ДАНА СӨЗ АБАЙДЫ ОҚЫП ТАҢЫРҚА
Мінеки,бұзған жоқ па елдің сиқын? - 
деп, ол ел ішіндегі адамгершілік жағынан 

да, мінез-құлық жағынан да татымсыз топты 
бөліп көрсетеді. 

ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетін, оның 
халықтық негізін терең зерттеу Абайды 
ақын мен ақындықтың мұрат-мақсаты жай-
лы көзқарасқа алып келді. Ең алдымен, Абай 
сөз өнерін үлкен қоғамдық күш әлеуметтік 
тартыстың құралы деп таныды. «Өлең-
сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өлең – бұл 
тұрғыдан ақын бағдарламасын тәрізді. Онда 
Абай өлеңге қойылатын көркемдіктің жаңа 
шарттарын белгілейді. 

Өлең-сөздің патшасы, сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. 
Бұл – жақсы өлеңді даналықтың айғағы 

деп ұғу. Мұның ар жағында өлеңнің түрі мен 
мазмұнының бірлігін талап ету, оны «бөтен 
сөзбен былғамау» талаптары қойылады. 

Абайдың этикалық, моральдық, 
адамгершілік идеалы, мұраты, принципі - 
қысқаша ғана «Адам бол!» деген формула, 
тұжырым. Адам болу – кісілікті кісі, шын 
мәнісінде азамат болу, қара бастың қамы емес, 
елінің қамын, халқының қамын, тіпті, бүкіл 
адамзаттың қамын ойлайтын, «өзін-өзі зор 
тұтып», «надандарды менсінбейтін», дүниеге 
әлем тұрғысынан қарайтын Азамат Адам 
болу. Осы ойларын поэзия тілімен: «Адал бол - 
бай тап, Адам бол – мал тап, Қуансаң қуан сол 
кезде» деп, байды да, кедейді де адамдыққа 
шақырады: «Адам болам десеңіз, Оған қайғы 
жесеңіз... Бес нәрседен қашық бол» («Бес 
дұшпан» - Өсек, Өтірік, Мақтаншақ, Еріншек, 
Бекер мал шашпақ), «Бес нәрсеге асық бол» 
(«Бес асыл іс» - Талап, Еңбек, Терең ой, 
Қанағат, Рахым). Абайдың осы өлеңіне бай-
ланысты біздің оқырман баламыздың ерекше 
ойы бар:

«Бес асыл істі мен былай түсінемін:
Талап. «Талаптыға нұр жауар» демекші, 

алдыма үлкен талап қойып, соған же-
туге еңбектенемін. Ол – ұстамды болу, 
білуге құштарлық, көздеген мақматыма 
жету жолындағы қиындықты мейлінше өз 
күшіммен жеңе білу

Еңбек. Еңбек етпесең, ешкім емессің. 
Әзірге сабағымды жақсы оқып, мол білім 
алудың жолында адал тер төгуге еңбектеніп 
жүрмін.

Терең ой. «Жеті рет өлше, бір рет кес» 
дегендей, ұшқалақтық танытпай, әр нәрсеге: 
мейлі үлкен, мейлі кішкентай іс болсын, ойла-
нып, толғанып, шешімін табу деп түсінемін.

Қанағат. Бұл қасиетті екі жақты түсінемін. 
Орта білім алып, колледж, жоғары оқу бітіріп, 
содан тапқан нанды жеп, қанағат еткім 
келмейді. Алға жылжи бергім келеді. Мол 
табыс тауып, белгілі дәрежеде өмір кешкен, 
болған үстіне бола берсе демей, шүкіршілік 
етіп, қанағат ету бір басқа...

Рақым. Ол – ішкі дүниедегі имандылықтан 
туатын қасиет. Үлкенді қадір тұтып, кішіге 
көмек етіп, қателескенге кешіріммен, сауап 
үшін қайырымды іс жасай білу деген сөз,» - 
дейді біздің белсенді және адал оқырманымыз 
– Абишев Темирлан.

Оспанова Алия,
Орталық балалар кітапханасының 

кітапханашысы
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Всех нас, людей 
разных  национально-
стей, объединяет одно 
из важных понятий: 
мы- народ Казахстана. 

Мы едины и в этом 
наши сила и успех. 
Казахстан это пре-
красный цветок един-
ства, нежный и благо-
ухающий. Лепестки 
цветка – это этносы 
Казахстана, сплотив-
шиеся навечно. Здесь 
дружно проживают 
представители многих 
национальностей. Мы 
все – разные, но при 
этом мы как одно целое 
– мы один народ. Если 
посмотреть на небо по-
сле дождя, то можно 
увидеть прекрасную радугу, которая  кра-
сивее, когда она разноцветная, когда она 
переливается множеством цветов, при этом  
радуга- одна, которой все любуются. Так и у 
нас – народ один, а внутри -множество этно-
сов. Мы можем смело говорить, что в стране 
царят дружба и единство. Это не просто кра-
сивые слова, это реалии нашей жизни. И всё 
потому, что Казахстан — многоэтничное го-

Все мы единый народ 
Казахстана

сударство. По-
литика нашего 
г осу д а р с т в а 
направлена на 
у к р е п лен и е 
равноправия 
этносов Казах-
стана. В 1995 
году по ини-
циативе Пре-
зидента Н.А. 
Н а з а р б а е в а 
для укрепле-
ния единства 
народа, меж-
национально-
го согласия 
была создана 
Ассамблея на-
рода Казахста-
на. Здесь мы 
живем в мире 

и согласии, и главный залог успешного раз-
вития Казахстана -именно стабильность и 
межнациональное согласие.

Это наш Президент. Это наша страна. 
Это наш Казахстан.

И.Сергеева, 
руководитель ОО «Хвилинка»

Мемлекеттік тілдің мәртебесін арт-
тыруда сондай-ақ, оның қолданыс аясын 
кеңейтуде ерекше маңызға ие қозғаушы 
күштің бірі – көрнекі ақпараттар мен жарна-
малар екендігі белгілі. Қашанда, ең бірінші 
көпшіліктің назарына көрнекі ақпараттар 
тіліндегі өріп жүрген қателер, сауатсыз, 
олақ аудармалар, сөздік қолданыстағы 
кемшіліктер тіліміздің көркемдігіне әсер 
етері сөзсіз.  

Көрнекті ақпараттардың адамның 
қоғамдық санасына әсер ететінін ескер-
сек, оның тіл де, сауаттылығы да, заңнама 
талаптарына сай ресімделуі де маңызды 
екендігін түсінуге болады. Осы бағытта 
аудан әкімдігінің қаулысымен бекітілген 
«Тілдерді дамыту мен қолданудың 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарына» сәйкес, Абай 
ауданының ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі ММ-сі бастамасы-
мен ағымдағы жылдың ІІ жартыжылдығы 
бойынша  «Көрнекі ақпарат пен жарнамаға 
– сауаттылық» атты аудандық акция 
ұйымдастырылмақ. Аудан бойынша 
жекеменшік сауда нүктелерінің маңдайша 
жазулары, ақпараттық тақтайша жазула-
ры, жарнамалық жазулар, прейскуранттар 
мен баға көрсеткіштері т.б. нысандарғы  
«Қазақстан Республикасындағы Тіл тура-
лы» және «Жарнама туралы» Заңдарына 
сай орналасуын, жазылуын, сауаттылығын 
бақылау назарға алынады. Акцияның 
басты мақсаты – аудандағы елді мекен-
дер мен қаладағы көрнекті ақпарат пен 
жарнаманы ретке келтіру, «Қазақстан 
Республикасындағы Тіл туралы» және 
«Жарнама туралы» заңдарының талап-
тарына сәйкес тексеріліп, ретке келтіру 
аудан тұрғындарының белсенділігін арт-
тыру, қызығушылықтарын қалыптастыру 
болып табылады. Өткізілетін шараға кол-
ледж студенттері, қоғамдық ұйым өкілдері, 
зейнеткерлер, мектеп оқушылары, сондай-
ақ  аудан тұрғындары да ат салыса ала-
ды. Акция барысында аудан тұрғындары 
мынаны басты назарда ұстанғандары жөн: 
ҚР Тілдер туралы заңының 21 бабы бой-
ынша, яғни   сыртқы жарнаманың орнала-
су тәртібі мемлекеттiк тiлде - сол жағына 
немесе жоғарғы жағына, орыс тiлiнде 
он жағында немесе төменгi жағына ор-
наласады, бiрдей өлшемдегi әрiптермен 
жазылуы, мәтіндердің өзге тілден 
мемлекеттік тілге дұрыс аударылмауы, 
көптеген грамматикалық, орфографиялық, 
лексикалық қателерге жол берілуі сияқты 
мәселелерге кездескен жағдайда суретке 
түсіріп, суретке түсірген нысанның мекен-
жайын, атауын, сондай-ақ өзіңіздің аты-
жөніңізді, байланыс телефондарыңызды 
жазып мына электронды мекенжайға 
жіберуіңізді сұраймыз vizreklama@mail.ru.  

Желтоқсан айында барлық жинақталған 
мәліметтер сарапталып, қорытындысы 
жасалып, аудан атынан арнайы диплом 
мен бағалы сыйлықтар табыс етілмек.   
Сіздің белсенділігіңіз ауданымыз үшін 
маңызды. Ауданымыздағы тіл мәртебесін 
арттыруға, қолданыс аясын кеңейтуге, 
тіл саясатын насихаттауға, тіліміздің 
байлығы мен көріктілігі, сауаттылығы  
үшін ат салысыңыз. Толық мәліметті Абай 
қаласы, 3 ықшам аудан, 43 үй мекен-жай-
ында орналасқан «Абай ауданының ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ-сі, байланыс телефоны: 4-46-
34, 4-35-05 (факс), 8 778 141 54 34 арқылы 
хабарласуға болады.  

Эльмира Ахметжанова
Абай ауданының ішкі саясат,

 мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің бас маманы

КӨРНЕКІ АҚПАРАТ ПЕН 
ЖАРНАМАҒА – САУАТТЫЛЫҚ

Нұра ауданы, Балықтыкөл ауылының 
тумасы ардақты әке, асыл жар, сүйікті 
бауыр, асқар таудай асыл азамат Байбол 
Кеңгөзұлы Түсіповтің мәңгілік сапарға 
аттанғанына 2015 жылдың 13 шілдесінде 
1 жыл толады.

Байбол Кеңгөзұлы 1984 жылы 27 
шілдеде дүниеге келген. Балықтыкөл 
ауылындағы орта мектебін бітіріп, жа-
стайынан білім соңына түсіп, сол жылы 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
Мемлекеттік Университетінің тарих 
факультеті, тарих – география мамандығы 
бойынша, содан кейін «Болашақ» 
универститетін заңгер мамандығы бойын-
ша тәмамдайды. Университеттің өзінде – 
ақ қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, 
«Шаңырақ» дебат клубының қатысушы 
ретінде өзің ұшқыр ойларымен, жаңа иея-
ларымен  көзге түседі.

Алғашқы еңбек қадамын Нұра ауда-
ны мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
жанындағы құрылған мұражайдан ба-
стайды. Ұстаз болу - жауапкершілігі мол 
міндет. Осы ауыр жүкті арқалап, Киев-
ка №2 қазақ орта мектебіне ұстаз бола-
ды. Шамалы уақыт аралығында өзінің 
еңбегімен, өткір өжеттілігімен көзге түсіп, 
директордың орынбасары болып еңбек 
етеді. Оның бағыт сілтеген оқушылары ре-
спублика, облыс, аудан көлемінде жүлде 
алып жүрді. Осы аралықта қоғамдық 
жұмыстардан да қол үзбеген ол «Жас 
Отан» Жастар қанатының аудан бойынша 
алғашқы атқарушы хатшылығына сай-
ланады.  Одан кейін Киевка кенті әкімінің 
орынбасары, Нұра ауданының Ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы, аталған бөлімнің 
басшысының міндетін атқарушы болып 
еңбек жолын жалғастырып, мемлекеттік 
қызметте тәжірибе жинақтайды. Осының 
нәтижесінде Байтуған ауылының әкімі 
қызметінде абыроймен атқарады. 

Тәжірибесі толысып, біліктілігін 
арттырған соң Қарағанды қаласының 
Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөлімінің бас маманы, 
Тілдерді дамыту және мәдениет бөлімінің 
бас маманы қызметтерінде жемісті еңбек 
етті. Одан кейін Абай Құнанбаев атындағы 
мемориалдық мұражайында директоры 
қызметіне білек сыбана кіріскен болатын. 
Байбол Кеңгөзұлы үнемі ізденіс үстінде 
жүретін, алдына мақсат қойып, соған жету 
үшін білім мен біліктілігін арттыруға тыры-
сатын еді. 

2009 жылдары Қазақстан 
Республикасының Премьер – министрінің 
Канцеляриясында, Парламент Мәжілісінде, 
«Нұр Отан» партиясының орталық аппара-
тында кәсіби тәжірибеден өткен. Аз уақыт 
ішінде бірқатар іс-шаралар ұйымдастырып, 
мәдениетті, әдебиетті, өнерді, мемлекеттік 
тілді дамытуға өз үлесін қосты.  

Жалындап тұрған жас еді. Болашағынан 
үлкен үміт күттік. Өз елін жан – тәнімен 
жақсы көрген патриот азамат болды. 
Қоғамдық істерге белсене араласып, ау-
дан, облыс әкімінің сыйлықтарын алды. 
Қарағанды облысы әкімінің «Қайнар» жа-
стар сыйлығының лауреаты, Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің ұйымдастыруымен өткен 

САҒЫНДЫҚ АСЫЛ 
БЕЙНЕҢДІ

жастар арасындағы байқаудың «Үздік 
мемлекеттік қызметші» номинациясының 
жеңімпазы, Қарағанды облысы әкімінің 
Құрмет грамотасымен және өзге де 
көптеген марапаттармен мадақталған. 
Ғылыми мақалалардың авторы. Облыстық, 
республикалық ғылыми  конференциялар 
мен семинарларға белсене қатысты. Көңілі 
дариядай, білімі телегей теңіздей, тәрбиесі 
түзу азамат болды. Жауапкершілігі мол, 
жұмысты тиянақты істейтін маман еді. 
Амал қанша, ажал бұғалығы оның мой-
нына ерте келіп ілінді. Алланың жазуына 
қолымыздан келер еш шара жоқ.

Барлық саналы ғұмырында қоғамға адал 
қызмет етіп, халқының алғысына бөленді. 
Талай марапаттарға ие болды. Артында та-
лай орындалмай қалған армандары бар еді. 
Айтса – ауыз толатын, көрсе – көз тоятын, 
көркіне мінезі сай, отырса төрдің сәні, тұрса 
қатарының сәнін келтіретін еді. Жаратқан 
Алланың жазуына амал бар ма?!

Жыл толды өзіңді жоқтағалы,
Жыл толды ғазиз жүрек тоқтағалы,
Жүргенде жер бетінде дос – жараңдар
Есімің мәңгі есте сақталады. 

Амал не, жоқсың бүгін ортамызда,
Сағындық өзіңді баршамыз да,  
Қабыл болсын тілегі дұғалардың
Ұжмақ болсын мекенің бақилықта!

Г.Оңалысқызы

P.S. Марқұмның жылы 2015 жылдың 
2 – тамызы күні, сағат 13.00-де Киевка 

кенті, «Тайқазан» мейрамханасында 
беріледі. 

Чтобы не до-
пустить степных 
пожаров, необхо-
димо быть в степи 
предельно осто-
рожными в об-
ращении с огнем, 
и требовать этого 
от других. Не раз-
водите костры в 
пожароопасный 
период, не бросай-
те непотушенные 
спички и окурки. 
Своевременно необ-
ходимо сообщать 
в пожарную охрану о возникновении 
степных пожаров. Одной из распростра-
ненных причин возникновения пожаров 
в степи является нарушение правил по-
жарной безопасности при проведении 
сельскохозяйственных работ по убор-
ке сена или проведение отжигов сухой 
растительности на земельных участках 
без согласования с противопожарной 
службой. Работники, задействован-
ные на сельскохозяйственных работах, 
должны быть проинструктированы о 
мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях в случае пожара под роспись, а 
сельскохозяйственная техника должна 
быть оборудована исправными искро-
гасителями и первичными средствами 
пожаротушения согласно действующим 
нормам. Степные пожары наносят зна-

чительный ущерб растительному и жи-
вотному миру. Деревья, которые растут 
в наших лесополосах и колках десятки 
лет, могут быть уничтожены огнем за 
несколько минут, чтобы их восстано-
вить также потребуются долгие годы. 
Своевременная ликвидация степных по-
жаров во многом зависит от раннего их 
обнаружения и сообщения в противопо-
жарную службу. Поэтому мы просим 
всех жителей района при обнаружении 
возгораний в степной зоне сообщить об 
этом в противопожарную службу по те-
лефону «101» или «112», а при неболь-
ших очагах возгорания самостоятельно 
принять меры по их тушению при по-
мощи подручных средств. 

Б.Хабдулин, 
начальник ОЧС Абайского района 

майор противопожарной службы

Карл Маркс көшесі, 9 үй

«Бланкілер, маңдайшалар, жар-
намалар, прейскуранттар, баға 
көрсеткіштері, басқа да көрнекі 

ақпарат мемлекеттік тілде және орыс 
тілінде, ал қажет болған жағдайда 

басқа да тілдерде жазылады»

Жарнама толығымен  орыс. Жарна-
ма Қазақстан Республикасының «Тіл 
туралы» Заңының 19-21 баптарына 
сәйкес келмейді.

Сөйлем тек орыс тілінде

Жарнамадағы сөздердің орын тәртібі Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес келмейді. Негізінде Қазақ тіліндегі сөз немесе мәтін сол жақта жоғарырақ 
тұрады, ал орыс тіліндегі сөз немесе мәтін оң жақта немесе төменде орналасауы 

тиіс. 

Маңдайшадағы «САУДА ҮЙЫ»  сөзіндегі «Ы» әрпінің орнына «І» әрпі жазылуы 
керек, яғни дұрыс жазылуы «САУДА ҮЙІ»

 МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

СТЕПНЫМ ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН
 ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Ө м і р л е р і н 
бірге, қол ұстасып 
қартайған жұпты 
көргенде қуанасың, 
ал біз бүгінгі 
кейіпкерлеріміздің 
шаңырақ көтеріп, 
отау тіккендеріне 
50 жыл болған. 
Бұл қуанышты 
көретіндер мен ол 
бақытқа жететіндер 
қатары әрине көп 
емес…

С а й ы н 
Ж е т п і с б а й ұ л ы 
мен Светлана 
Ибрайқызы бір 
– бірін балғын 
балалық шақтан 
біледі. Сайын 
Ж е т п і с б а й ұ л ы 
Қ а р а ғ а н д ы 
политехникалық 
институтын инже-
нер – құрылысшы 
мамандығы бойын-
ша бітірген. Ұзақ 
уақыт «Қарағанды 
Көмір» өндірістік 
б і р л е с т і г і н д е 
к ү р д е л і 
қ ұ р ы л ы с т ы ң 
шахтері болып 
қызмет жасайды. 
З е й не т к е р л і к к е 
шыққанша «Топар», 
«Шерубай – Нұра» 
шахтасында тау – 
кен меңгерушісі бо-
лып жұмыс істейді. 

Ал жұбайы 
Светлана Ибрайқызы өзінің алғашқы 
еңбек жолын 1963 жылы Шерубай – 
Нұра кентінде ағаш өңдеу өнеркәсібінде 
комсомол үйымының хатшысы, одан 
кейін Абай қаласының статистикалық 
басқарманың басшысы болып қызмет 
істеген. 1970 жылы Бүкілодақтық 
тұрғындар санағын жоғарғы дәрежеде 
өткізіп, облыс бойынша қалалар ара-
сында бірінші орынды иеленеді. 1976 
– 1985 жылдары аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшы-
сы болады. Зейнеткерлікке шыққанша 
1991 жылы Абай аудандық әкімдігінде 
екі тілдік бас маман жұмыс жасайды. 
Жұмыс жасаған жылдары Абай қалалық 
Кеңесінің бірнеше рет депутаты болып 
сайланады. Светлана Ибраевнаның 
бастамасымен мемлекеттік тілді, 
ұлттық әдет-ғұрыпты және қазақ салт-
дәстүрлерді  дамыту және насихаттау 
мақсатында Абай қаласында «Ме-
рей» қазақ мәдени орталығын ашты. 
Оның ішінде «Зере» әжелер ансамблі, 
«Әйгерім» қыздар ансамблі, кеншілер 
арасынан және музыкалық мектеп 
оқытушылары домбырашылар оркестрі 
қызмет жасады.  Сол сияқты бұл кісінің 
бастамасымен ауданымыздағы маңызы 
зор нысандар, яғни Абай Құнанбаев 
әдеби – мемориалдық мұражайы және 
аттракционымен балалар демалыс паркі 
ашылды.Сұхбат арасында Светлана 
Ибрайқызы былай деп еске алды:

- Абай қаласында ол кездері жұмыс 
істей бастағанымда 70% басқа ұлт 
өкілдері тұратын. Қазақтардың саны 
өте аз болды. Тіпті 10%- да жетпейтін. 
Қаламызға ұлы адамның есімі берілді. 
Ұлы жазушымызды басқа ұлттардың 
арасында кеңінен таныту үшін 
мұражай ашу идеясы ойыма келген 
болатын. Содан Абай Құнанбаевтың 
туған жері Семей қаласына барып, ол 
жердегі мұражайды аралып, керекті 
дүниелерді суретке де түсіріп, былай-
да алып келдім. Абай қаласына келіп 

мұражай ашып, радиодан тұрғындарға 
мұражай ашылғанын хабарлап, құнды 
дүниелерін алып келуді сұрадым. Облы-
стан атқарушы комитетті төрағасының 
орынбасары Е.П.Казлова көп көмек жа-
сады, ол кісіге айтар алғысым шексіз, 
- деді. 

Ол жасаған сауапты істер сан-
сыз. Кейіпкерлерім жайлы бірнеше 
мәліметтерді ести отырып, мен бұл 
кісілердің тек еңбек пен шыдамның, 
тектіліктің арқасында осыншама 
қиындықты жеңіп, бүгінгідей дәрежеге 
жетіп отырғандықтарын аңғардым. 
Қазір ол сыйы мен құрметі артқан 
ауданымыздың құрметті азаматтары. 
«Әке көрген – оқ жонар, шеше көрген 
– тон пішер», – деген көргенді жерден 
шыққан ұрпақ бүгінде ата-анасын ең 
ардақты, ең құрметті жандар деп санай-
ды. Үш қыз тәрбиелеп өсіреді. Тұңғыш 
қызы Гүлмира – медициналық академи-
яны бітіріп, жоғарғы санатты дәрігер 
– кардиолог болып қызмет істейді. 
Ортаншы қызы – Майгүл Алматы 
қаласында тұрады. Белорус мемлекеттік 
университетін бітіріп, қазіргі таңда 
экономика ғылымдарының канди-
даты. Кіші қызы – Салтанат қазіргі 
Алматыдағы Т.Рысқұлов атындағы 
қазақ экономикалық университетін 
бітірген. Қазір бас қаламыз Астана-
да тұрады.   Бүгінде 3 қыздан 7 не-
мере сүйіп отырған, бір отбасының 
берекесіне айналған қазыналы қарттар 
Сайын Жетпісұлы мен Светлана 
Ибрайқызы «Неке» салтанат сарайына 
салтанатты түрде қайта тіркелді. Ал-
тын тойға қарсы жаңа неке куәлігіне 
ие болды. Себебі, 50 жыл қол ұстасып 
ғұмыр кешкен қариялардың Алтын 
тойы сенбі күні аталып өтетін болады. 
Ендігі ретте, Жаратқан тек тіл-көзден 
сақтаса екен дейік. Арамызда өздеріңіз 
секілді қазыналар барда, біздің руха-
ни қамбамыз ешқашан кемімек емес. 
Алтын тойдан Тәж тойға жетулеріне 
тілектеспіз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АЛТЫН ТОЙ

Жас футболшылардың көптен күткен 
ойындары да өтті. Бас жүлде Абай ау-
даны әкімінің Кубогі болған жарыстқа 
ауданның Абай қаласымен қосқанда 
ауыл кенттерден келген 14 команда 
қатысты. Жастар бұл ойындарды әлем 
чемпионатынан кем емес дүркін жары-
сы деп қалжындайды. Қалжындаудың 

мәні бар. Бұл турнир ауданда 
екінші жыл өткізіліп жатқандықтан 
командалардың дайындықтары жоғары 
деңгейде болды. Сол себепті алаңдағы 
тартыс та, қызу әрі қызықты бол-
ды. Маусымның 27-28-нде екі күндік 
«Абай ауданы әкімінің КУБОГІ» жа-
стар арасында шағын-футболдан ІІ-ші 
турнирі Абай ауданының жастармен 
жұмыс жасау бойынша Орталығымен 
ұйымдастырылды.  

Бас төреші болып турнирді 
адал бағалаған, спорт саласында 
тәжірибесі мол, «Жігер» стадионының 
жаттықтырушысы Тарасов Анато-
лий Николаевич осындай Ауданның 
барлық командаларының басын қоса 

алған кезекті турнирін басқарғанына 
үлкен ризашылығын білдіріп, Абай 
ауданындағы спортқа деген үлкен көңіл 
бөлетін аудан басшылығына өзінің 
алғысын білдірді. Анатолий Тарасов 
биылғы турнирға қатысушылардың 
дайындығын ерекше атап өтті. 
Мәселен, Сарепта ауылының коман-
дасын бастаған ауыл әкімі Әліпбеков 
Әлібек командасын жақсы деңгейде 
дайындағаны көрінді. Айналымдағы 
командалардың барлығын ұтып жарты-
лай финалға шығу жолында тек Абай 
қаласы командасынан ғана ұтылды. 

Сонымен қатар, Құлаайғыр ауылының 
командасы да жоғарғы шеберліктерін 
танытып жартылай финалдан бір-
ақ шықты. Турнир ойдағыдай өтіп, 
ойынның қорытындысы бойынша үздік 
ойыншылар болып Құлаайғыр ауылы-
нан Новицкий Ян, Топар кентінен Попов 
Александр, Южный кентінен Темирбе-

ков Азамат және үздік қақпашы болып 
Абай қаласы командасынан Коваленко 
Григорий танылып бағалы сыйлықтарға 
ие болды. Жарыс алаңында жоғары 
ұйымдастырушылық, тактикалық ай-
лаларды қолдану бойынша щеберлік 
танытып Абай қаласының команда-
сы кезекті рет бірінші орынды иеленіп 
Абай аудан әкімінің Кубогін қолында 
сақтап қалды, Южный кенті екінші 
орында, Топар кенті үшінші орында 
қалды. 

«Абай ауданы әкімінің Кубогі» фут-
бол ойындары жылсайын ойналатын 
жақсы дәстүрге айналмақ, ал кубок 
жылдан жылға жеңімпаз командаларға 
өтпелі болмақ. Сондықтан да жа-

стар Орталығының директоры Думан 
Түсенов турнирдің жабылу салтана-
тында барлық командаларға келесі 
2015 жылы болатын үшінші турнир-
ге биылғысынан асып дайындалу 
керектігін айтты.  

Нұржан Салауатов,
«Жас дәурен» жастар қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы 
Абай аудандық «Нұр Отан» пар-

тиясы филиалы жанындағы 
«Жас Отан» жастар қанатының 

атқарушы хатшысы 

Бас жүлде 
АБАЙ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ КУБОГІ

Жетпіс жыл өтті бұрымды қызға кешегі,
Жас шыбық бұраң бәйтерек болып өседі.
Бейнеару сылқым болғаны аян басқаға ,
Қазақтың қызы осындай болған деседі.

Түбінде жатпас ақ сүттің асыл қаймағы,
Мақсатқа жеткен орындар бәрін ойдағы.
Таусылмас арман, бірақта  қанша болғанмен 
,
Мінезің ашық, ақкөңіл, жарқын - жайдарлы.

Уақыттың сірә, өткенін міне, сезерсің,
Шегініс болмас тағдырға бәлкім төзерсің.
Он сегіз жасың елес боп қалды келмеске,
Мінген соң, шіркін, жетпістің алып кемесін.

Бағалай білген кіршіксіз ұстаз көңілді,
Жөнінде табар  ие де білер  темірді.
Алдыңнан өткен шәкірттер болса ниетпен,
Тілейді сізге бәйтерек, асқақ өмірді.

Әңгіме құрар кездескен кезде сөз жандар,
Көзден бір ғайып болады ерте озғандар.
Өжет те болар, қайсар да болар деуші еді,
Соғыспен қатар таласып бірге туғандар.

Әркімде аңсар Астана әсем қаланы,
Күнбе - күн өсіп әдемі болып барады.
Сол жаққа көштің елеспен кейде ойға алам,
Серуендеп  жүрген  көшеде  «Ару ананы».

Табады әркім бұйыртқан жерден  бақытты,
Тежеуге болмас ақынға келген шабытты.
Қайтып та келмес, сатылмас асыл ең 
қымбат, 
Сыйлық  деп ойла  өлеңге кеткен уақытты.

 Құзайра Әбдіхалықұлы.                    

АРУ АНА
 (Рабиға Кәкімқызы Тезекбаеваға)
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АКТУАЛЬНО

ЛЕТО - 2015

Лето - прекрасное время для отдыха 
всех людей, особенно детей. В это время не 
нужно подолгу сидеть за выполнением до-
машних заданий.У ребят появляется много 
свободного времени. Кто-то из детей едет 
вместе с родителями отдыхать, но что же 
делать тем, у кого нет такой возможности?

А выход самый простой - пришколь-
ные лагеря. Здесь дети не просто проводят 
свободное время, играют, но и с помощью 
опытных педагогов, психологов и медиков 
получают оздоровление, окунаются в сре-
ду, способствующую развитию интеллекту-

альных и творческих способностей. Ребята 
участвуют в коллективных играх, учатся 
дружить и помогать друг другу.

На базе общеобразовательной школы 
№1 в течение многих лет успешно функ-
ционирует пришкольный лагерь «Ғажайып 
қала».Основная цель работы педагогиче-
ского коллектива смены лаге-
ря-создание  необходимых усло-
вий для оздоровления, отдыха и 
рационального использования 
каникулярного времени, форми-
рование общей культуры и на-
выков здорового образа жизни. 
Учебно-воспитательная работа 
лагеря направлена на реализацию 
поставленной цели: создание усло-
вий для организованного отдыха 
учащихся в летний период, укре-
пление физического, психическо-
го и эмоционального здоровья 
детей, развитие творческих спо-
собностей детей. 

Реализация программы при-
школьного лагеря осуществлялась в не-
скольких направлениях :

-Оздоровительная 
-Творческая
-Интеллектуально-развивающая
-Экологическая
-Патриотическая
Ежедневно в нашем лагере проводились 

мероприятия. Это были яркие моменты лет-
ней жизни детей, которые помогали взгля-
нуть на все, что окружает нас, почувствовать 

ЯРКОЕ ЛЕТО В ЧУДНОМ 
ГОРОДЕ

вкус творчества, в котором можно проявить 
свои способности, объединиться со всеми 
в радости, создать хорошее настроение. В 
рамках разработанной программы летнего 
лагеря с детьми проводились интеллекту-
альные, развлекательно-познавательные, 
спортивные и экологические игры, минут-
ки безопасности «Огонь-друг или враг?», 
«Осторожно! Дорога!». Была проведена ре-
спубликанская акция по профилактике  упо-
требления наркотических веществ в рамках 
Международного Дня борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом. Были проведены в со-

ответствии с планом следующие 
мероприятия: беседа на тему 
«Нет наркотикам», мероприятие 
«Спорту да, наркотикам нет!», 
конкурс рисунков «Мы за здо-
ровый образ жизни!».

 
В дни празднования Дня 

Астаны был проведён ряд ме-
роприятий: конкурс рисунков 
«Рухы биік Астанам». В конкур-
се авторских стихотворений о 
столице среди детей пришколь-
ного лагеря стихотворение Фе-
дорова Семена было признано 
самым лучшим и опубликовано 
в районной газете.

   
Отличники учебы были при-

няты  в Республиканскую детско-юноше-
скую организацию «Жас Ұлан». Была орга-
низована интеллектуально-развлекательная 
программа «Астана-арман қала». А также 
были проведены экскурсии в городскую 
библиотеку, музей,  пожарную часть, парк 
Победы. Дети с удовольствием участвовали 

в мастер - классах районного масштаба по 
легкой атлетике и футболу.

В результате реализации плана куль-
турно-массовых мероприятий дети смогли 
проявить  творческую активность, лидер-
ские качества, расширить кругозор, быть 
успешными в конкурсах, турнирах и сорев-
нованиях.

Пришкольный лагерь  КГУ ОШ №1                                       
«Ғажайып қала»

Когда наступает летняя пора, каждый 
из нас задумывается о том, где провести от-
пуск или летние каникулы. Кто-то мечтает 
об отдыхе на море в жарких странах, кто-
то поднимается в горы, кого-то интересуют 
экзотические страны. Но и в нашей стране 
немало мест, отдых в которых становится 
незабываемым. Который год подряд наши 
дети, учащиеся школы-гимназии №10 отды-
хают в  спортивно-оздоровительном лагере 
«Самал» в Алматы. Впечатлений от прове-
денного здесь отдыха хватает на целый год. 
Это и туристические походы, и посещение 
различных памятников архитектуры, дет-
ских развлекательных заведений и просто 
живописных мест природы. Так что наши 
дорогие дети тщательно готовятся к поезд-
ке. Задолго до отпуска собирают чемоданы. 
Дни в ожидании тянутся медленно. Ког-

да же когда застучат по рельсам колеса, и 
пронзительный звук прибывающего поезда 
приблизит долгожданное путешествие.  И 
вот этот день подходит. Провожают отбы-
вающих весело, как говорится все миром. 
На перроне собираются многочисленные 
родственники. Толкотня, суета…Радостные, 
розовощекие, любимые наши дети, в ожи-
дании отпуска и приключений, что-то воз-
бужденно кричат, суетятся…

 Через несколько часов скорый поезд 
домчит их до места назначения. А пока рас-
саживаются по своим местам, прощаются с 
родителями. Особо впечатлительные пуска-
ют скупую слезу. Хотя передают свое чадо 
в руки заботливых преподавателей, делают 
это с необъяснимой тревогой, мол «как они 
там без нас?»

Алмата радушно встречает туристов. 
Окруженный оре-
олом заснеженных 
гор Заилийско-
го Алатау, город 
пленяет своей не-
повторимостью. 
Роскошные сады 
служат ему своео-
бразным украше-
нием. С высокого 
холма Коктюбе 
виден весь город 
– шикарная от-
крывается па-
норама, скажу я 
вам. Удачно впи-
санные в горный 
пейзаж, улицы 
и дома, подчи-

ненные единому ориги-
нальному решению, со-
ставляют прекрасный 
архитектурный ансамбль 
города. Здесь удачно со-
четаются элементы на-
циональной культуры и 
достижения современной 
строительной архитекту-
ры. Алматы - город-сад. 
Половину его площади за-
нимают зеленые насажде-
ния - серебристый тополь, 
вяз, дуб, береза, липа, бе-
лая акация, сосна и ель. 
Летом вечерняя прохлада 
и ветерок с гор зовут на 
прогулку по бульварам и 
уютным улицам, на пло-
щади с яркими цветни-
ками и многочисленными 
фонтанами. Во все времена года привлекает 
к себе высокогорный каток "Медео"- гор-
дость алмаатинцев, где знаменитый лед 
поблескивает под ярким солнцем. Южная 
столица Казахстана щедра и гостеприим-
на. Теплом и солнцем встречает она гостей 
и хорошеет с каждым годом. Со всем этим 
великолепием предстоит нашим детям по-
знакомиться. Для них организованы похо-
ды в горы, выход в город, посещение парков 
и аквапарков. А сегодня – песни у костра, 
дискотека, развлекательные игры…Отдых, 
который они будут вспоминать целый год 
и делиться впечатлениями с близкими, дру-
зьями, одноклассниками.

По приезду домой одним из самых запо-
минающихся мест назовут парк культуры 

СОТНЯ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА

и отдыха. Самый крупный парк в Алматы. 
Здесь есть практически все: карусели и ат-
тракционы, детский поезд и спортивные 
площадки, кинотеатр и аквапарк, разноо-
бразные кафе... Все что только душе угодно. 

С интересом они будут рассказывать 
о том, как спускались на лодках по горной 
реке, поднимались в горы, и много еще чего. 
Дети счастливы, родители рады за своих 
детей. И нам бы поучиться у них открыто-
сти, непосредственности в общении. Как бы 
то ни было, все зависит от положительного 
настроя и оптимизма. И конечно, хотелось 
бы поблагодарить педагогический состав 
нашей школы-гимназии №10, за заботу и 
участие в жизни наших детей. За то, что вы 
дарите, нашим детям незабываемый отдых.

Марина Уткина

Приближается новый учебный год и сейчас ро-
дители уже обеспокоены вопросом обеспечения детей 
учебниками. Как будет решаться этот вопрос в новом 
учебном году? Получат ли все учащиеся учебники 
бесплатно? На эти и другие вопросы отвечает на-
чальник отдела дошкольного и общего среднего об-
разования управления образования Карагандинской 
области Оспанова Каламкас Толеубаевна. 

- Каламкас Толеубаевна, ответьте на вечный 
вопрос, который интересует родителей - покупать 
учебники или ждать их выдачи в школьных библи-
отеках? 

- Согласно предварительным данным большинство 
школьников области получат необходимый комплект 
учебников бесплатно.

Однако, в таких крупных регионах как гг.Караганда, 
Темиртау, Балхаш родителям придется приобрести не-
которые учебники за свой счет. На сегодняшний день 
все родители должны быть информированы о том, какие 
учебники они получат в школе и какие им необходимо 
преобрести в течение лета.

Во всех школах проведены родительские собрания, 
оформлены информационные стенды. Кроме того, на сай-
тах отделов образования и школ размещена информация 
о том, где можно приобрести недостающую учебную ли-
тературу с указанием адресов магазинов.

Нами дано поручение всем директорам школ выве-
сить списки необходимых учебников на стендах и сайтах 
школ, а так же вложить каждому в дневники учащихся. В 
связи с этим, хочу обратиться к родителям и попросить 
их позаботиться заранее и заняться этим вопросом уже 
сейчас, не откладывая на август.

- Есть ли изменения в Правилах обеспечения 
учебниками в этом году? Имеются ли льготы на по-
лучение бесплатных учебников, и для какой катего-
рии учащихся? 

- До 2011 года были предусмотрены льготы для 
отдельной категории учащихся. На сегодняшний день 
в соответствии с Госпрограммой развития образования 
и поправками внесенными в Закон «Об образовании» 
от 24.10.2011 года, начиная с 2012 года предусмотрено 
предоставление бесплатных учебников всем учащимся. 

Данная задача будет решаться поэтапно. Соглас-
но нормативным документам учебники через каждые 4 
года переиздаются и в год переиздания закупаются на 
весь контингент учащихся, соответствующего класса. До 
2012 года учебники приобретались только для льготной 
категории учащихся, поэтому на сегодня школьные би-
блиотеки не имеют полного объема необходимых учеб-
ников, и докупить их не представляется возможным, по-
скольку они уже не печатаются издательствами.

Поэтому родителям учащихся некоторых классов 
приходится приобретать учебники самостоятельно. Кро-
ме того, в связи с демографическим ростом населения не-
сколько лет назад приобретали учебники с расчетом на 
другой контингент.

- Для каких классов в этом году переиздаются 
учебники? Какие учебники получат учащиеся из 
школьных фондов, а какие придется приобретать?

- Согласно Графика переиздания и внедрения учеб-
ников, утвержденному Министерством образования 
и науки РК от 17.10.2014 года, в новом учебном году 
школьники области будут обеспечены из фонда школь-
ных библиотек переизданными учебниками и учебно-
методическими комплексами для 4-х, 5-х, 6-х и 11-х 
классов, учебниками английского языка для 3-х классов, 
информатики для 7-х классов.

Во всех регионах области, за исключением городов 
Караганда и Темиртау в бюджете изысканы средства на 
приобретение переизданных учебников и учебно-мето-
дических комплектов для обеспечения всех учащихся 
перечисленных классов. 

Несмотря на ежегодное увеличение финансирова-
ния, его недостаточно для полного обеспечения учебни-
ками всех учащихся. Из-за урбанизации из года в год 
увеличивается количество учеников, именно, в городской 
местности. Имеются и другие нюансы. Отделы образо-

Обеспечение учебниками: 
вопросы и ответы

вания закупают учебники на тот контингент учащихся, 
который имеется к концу учебного года. Из-за миграции 
в новом учебном году контингент может увеличиться. 
Заказать учебники на большее количество учащихся не 
позволяет законодательство. 

Отдел образования г. Караганды обеспечит уча-
щихся 4, 5, 6 классов только основными учебниками (4-5 
наименований). Так, например, в 4 классе родителям 
придется покупать учебники по следующим предметам: 
познание мира, ИЗО, труд и музыка. Дидактические ма-
териалы к учебникам, контурные карты, прописи, рабо-
чие тетради родители также приобретают за свой счет.

- По учебникам каких издательств занимаются 
учащиеся области? 

- Ежегодно, планируя приобретение учебников, 
учебной, методической и художественной литературы, 
отделы образования руководствуются Перечнем учеб-
ников, учебной, методической и художественной литера-
турой, рекомендуемой к использованию Министерством 
образования и науки РК. В 2015 году заказы на учебники 
и УМК формируются на основании Перечня рекоменду-
емой учебной литературы, утвержденной приказом МОН 
РК от 10.12.2014 г. №515. 

В Перечень включается не более пяти альтернатив-
ных учебников, учебно-методических комплексов по 
одному предмету и предусматривается возможность вы-
бора их организациями образования.

В текущем году отделами образования заключе-
ны договора с издательствами: «Атамұра», «Мектеп», 
«Алматыкітап баспасы», «Арман-ПВ», «Білім», «Жазу-
шы», «Келешек-2030», «Кембридж Пресс», «Макмил-
лан», «Pearson», «Бөбек», «Фолиант» и др. 

- Какова ситуация с розничной торговлей? Какие 
ожидаются цены в этом году на школьные учебники? 

- Согласно прайс-листам, представленным изда-
тельствами, цены на учебники составляют от 650 до 800 
тенге, дидактические материалы в среднем по 500 тенге. 
Розничные цены, конечно, выше.

В области действуют более 30 книжных магазинов, 
но родители выбирают те, где цены наиболее приемле-
мые.

Наибольшим спросом у покупателей пользуется 
специализированный книжный магазин «Дом книги 
А.Ермеков» г. Караганды, который находится по адре-
су: ул.Ермекова, 52. и его филиалы в городах: Темиртау, 
Балхаш, Жезказган, Сатпаев, реализующие учебники и 
УМК по цене издательств. 

 «Дом книги А.Ермеков» работает в тесном контак-
те со школами, отделами образования. По коллектив-
ным заявкам магазин осуществляет доставку учебников 
в школы. По просьбе управления образования будет 
организована работа книжных автолавок в отдаленных 
районах. Кроме того, прорабатывается вопрос по рас-
ширению книжной торговли в Майкудуке, Юго-Востоке.

В настоящее время в магазине «Дом книги А. Ерме-
ков» имеются учебники для всех классов, кроме 4, 5, 6 
классов, которые поступят в конце июня.

На Юго-Востоке по ул.Язева, 11, расположен книж-
ный магазин, который реализует учебники издательства 
«Алматыкітап».

- Ранее Вы говорили об электронной программе 
«Учебник», благодаря которой можно будет обменять 
книги. Она уже разработана?

- Электронная программа «Учебник» создана для 
решения проблемы наиболее полного обеспечения уча-
щихся учебниками. Его внедрение даст возможность 
рационально использовать имеющуюся учебную лите-
ратуру за счет обмена учебниками как между школами 
района (города), так и между районами и городами, а 
также более эффективно планировать потребность, что 
позволит сэкономить бюджетные средства. В настоящее 
время все школы области внесли данные по имеющимся 
в фондах учебникам. Отделы образования проводят ана-
лиз имеющихся в излишке и недостающих учебников, 
проводят переброску учебников между школами. Пере-
дача учебников из одного региона в другой будет произ-
водиться в июле месяце текущего года.
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АБАЙ-
АҚИҚАТ

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

 Наркомания - (от греческого narke – 
оцепенение и mania – безумие, восторжен-
ность, страсть)- это болезнь, которая про-
является влечением к постоянному приему в 
возрастающих количествах наркотических 
средств вследствие стойкой психической и 
физической зависимости от них с развитием 
синдрома лишения- абстиненции - в случае 
прекращения их приема 

Основными задачами психолого-педа-
гогического подхода в области профилак-
тики наркомании является:  формирование 
у подростков и молодежи адекватной само-
оценки; развитие навыков общения и на-
стойчивого поведения, в том числе, противо-
стояние давлению сверстников; адаптация к 
меняющимся условиям и развитие социаль-
ной гибкости.

Большая роль в профилактике зависи-
мости от ПАВ принадлежит родителям. 
Родителям необходимо: 1) создать в семье 
благоприятную атмосферу, исключающую 
употребление наркотиков; 2) организовать 
помощь  дома, на даче; 3) заполнить досуг 
детей спортом, искусством, рукоделием, 
техническим творчеством; 4) проводить бе-
седы о пагубном воздействии наркомании и 
токсикомании на организм ребенка; 5) инте-
ресоваться успехами в школе, сотрудничать 
с преподавателями; 6) особое внимание об-
ращать на поступки ребенка и его взаимос-
вязь с окружающими.

Что делать если было употребление 
ПАВ

1.Не паникуйте. Даже если вы уловили 
подозрительный запах или обнаружили на 
руке сына или дочери след укола, это еще 

не означает, что теперь ребенок неминуемо 
станет наркоманом. Часто подростка вы-
нуждают принять наркотик под давлением.

2.Сохраните доверие. Ваш собствен-
ный страх может заставить вас прибегнуть 
к угрозам, крику, запугиванию. Это оттол-
кнёт подростка, заставит его замкнуться. 
Не спешите делать выводы. Возможно для 
вашего ребенка это первое и последнее зна-
комство с наркотиком. Будет лучше, если 
вы поговорите с ним на равных, обратитесь 
к его взрослой личности. Возможно, что 
наркотик для него способ самоутвердиться, 
пережить личную драму или заполнить пу-
стоту жизни.

3.Оказывайте поддержку. Мне не нра-
вится, что ты сейчас делаешь, но я все же 
люблю тебя- вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. Он дол-
жен чувствовать, что бы с ним не произошло, 
он может с вами откровенно поговорить об 
этом. Поощряйте интересы и увлечения под-
ростка, которые должны стать альтернати-
вой наркотику, интересуйтесь его друзьями, 
приглашайте их к себе домой. И наконец, 
помните, что сильнее всего на подростка бу-
дет действовать ваш личный пример. Поду-
майте о своем собственном отношении к не-
которым веществам типа табака, алкоголя. 

4. Обратитесь к специалисту. В настоя-
щее время существуют различные подходы 
к лечению наркомании. Будьте готовы к 
тому, что спасение вашего ребенка может 
потребовать от вас серьезных и длительных 
усилий.

 Е.С.Трунова, 
КГП «ЦБ г.Абая»  врач нарколог 

Профилактика зависимости от 
психоактивного вещества (ПАВ)

Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Абайскому району доводит до Вашего сведения следую-

щее.
С 1 июля 2015 года в соответствии со статьей 645 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налогоплательщики, осуществляющие 
оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкоголь-
ной продукции, при торговых операциях посредством наличных денег обязаны применять контрольно-
кассовые машины (ККМ), обеспечивающие передачу сведений о денежных расчетах в оперативном 
режиме в органы налоговой службы по сетям телекоммуникаций общего пользования.

Принцип работы данной системы следующий: сумма наличных денег, полученная налогоплатель-
щиком за товар, вводится в ККМ. Данные из ККМ в онлайн режиме направляются на сервер операто-
ра фискальных данных, где сформированному контрольному чеку присваивается уникальный номер, 
после которого контрольный чек распечатывается и выдается покупателю. Оператором фискальных 
данных в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан определено АО «Ка-
захтелеком».

На сегодняшний день совместно с представителями центров технического обслуживания, дистри-
бьюторов ККМ, Казахстанской ассоциации содействия обработки фискальных данных и АО «Казахте-
леком» разработаны Технические требования и форм соответствия техническим требованиям ККМ с 
функцией передачи фискальных данных, Порядок приема, хранения сведений и передачи данных ККМ 
в органы государственных доходов.

В Государственный реестр ККМ внесено пять новых ККМ с соответствующей функцией и два фи-
скальных регистратора.

На  портале оператора фискальных данных уже зарегистрированы ряд налогоплательщиков и ра-
ботают в режиме передачи фискальных данных.

По всем интересующим вопросам и получения консультации необходимо обращаться в управления 
государственных доходов по месту регистрации. Кроме того на портале оператора фискальных данных 
www.oofd.kz размещена вся необходимая информация и телефон контакт-центра 590051 (бесплатный 
дозвон по РК).

                          Управление государственных доходов по Абайскому району

СЧАСТЛИВЧИКИ СРЕДИ НАС
C 1 апреля текущего года стартовала акция «Требуй чек – выиграй приз», организованная 

комитетом государственных доходов Министерства финансов РК. Участвовать в акции мо-
гут все граждане РК, подтвердившие приобретение товаров, работы или услуги путем пред-
ставления организаторам акции чеков, полученных при приобретении товаров. Количество 
чеков и участников  не ограничивается. Чем больше, тем лучше. Первый этап проводился на 
уровне районов и городов. Второй этап на областном уровне, в городах республиканского 
значения. Участники отбирались из числа победителей районной акции путем случайного 
голосования. Завершающий этап на республиканском уровне будет проходить осенью. При-

ем чеков в Абай-
ском районе 
осуществляется 
управлением госу-
дарственных до-
ходов, урна для 
приема чеков и 
выдачи купонов 
находится также 
в супермаркете 
«Отрар».  Каж-
дый житель на-
шего города, не 
являющийся ин-
д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимате-
лем, может стать 
участником акции 
и получить приз.

 Победителем 
областной акции 
на прошлой неде-

ле стал житель нашего города Нурдаулет Рамазан. На днях достойная награда нашла своего 
владельца. Сотрудники управления государственных доходов вручили Нурдаулету планшет.

Нурдаулет Рамазан:
«Я очень рад, что организовываются подобные акции. Они являются не только при-

ятным сюрпризом для потребителя, но и повышают гражданскую ответственность. Что до 
меня, выигрыш стал приятной неожиданностью. Все честно и открыто. Любой может стать 
обладателем ценного подарка. Так что, призываю всех к участию. Хочу поблагодарить орга-
низаторов и пожелать всем удачи.

Марина Уткина

Положение 
о проведении городского конкурса среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 
благоустройству прилегающей территории

«Лучший оазис» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение о проведении городского Конкурса среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по благоустройству прилегающей территории (далее – 
Конкурс) разработано в целях повышения уровня благоустройства территории города Абай 
Абайского района (далее – город), привлечения предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, к реше-
нию вопросов благоустройства и озеленения города. 

1.2. Положение определяет  порядок и условия организации и проведения городского 
Конкурса по благоустройству территорий, прилегающих к местам осуществления предпри-
нимательской деятельности.
 

2. Задачи Конкурса 
 

2.1 Основными задачами Конкурса являются: 
- повышение уровня внешнего благоустройства города и прилегающих к хозяйствую-

щим субъектам территорий; 
- развитие социальной роли субъектов предпринимательства в этой сфере; 
- создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства 

города, стимулов для ее разрешения;
- воспитание патриотизма и эстетических чувств у подрастающего поколения.   

 
3. Условия проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания проводится с 25 июля по 15 августа 
2015 года. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие хозяйствующие субъекты в любой сфере пред-
принимательства: 

- организации, независимо от организационно-правовых форм собственности; 
- индивидуальные предприниматели. 
3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявки в  конкурсную комиссию по 

проведению конкурса (далее - комиссия) по прилагаемой к настоящему положению форме. 
3.4. Конкурс проводится по следующим показателям: 
- Дизайн прилегающей территории. 
- Очистка территории от мусора. 
- Создание и содержание малых архитектурных форм, в т.ч. урн. 
- Озеленение прилегающей территории. 

  
4. Этапы проведения Конкурса 

 
4.1. Подача заявок на участие в Конкурсе с 25 июля по 15 августа 2015 года. 
4.2. Для более эффективного определения победителя Конкурса комиссией организуют-

ся выезды на территории, указанные в заявках, с 15 по 25 августа. По результатам выезда 
каждым членом комиссии заполняется оценочный лист с указанием даты выезда. 

4.3. Критерии оценки:
- освещенность территории - до 10 баллов;
- постоянное наличие урн и их состояние - до 10 баллов;
- состояние входных дверей - до 10 баллов;
- состояние озеленения, наличие и состояние цветочных клумб и газонов - до 15 баллов;
- наличие пандусов или кнопки вызова для инвалидов, их состояние – до 10 баллов;
- создание и содержание малых архитектурных форм – до 10 баллов;
- дизайнерское решение – до 15 баллов;
- состояние и соответствие установленным требованиям вывески – до 10 баллов;
4.4. Подведение итогов Конкурса – с 26 по 29 августа 2015 года. 
4.5. Награждение победителей – на мероприятии, посвященном Дню шахтера. 

 
6. Порядок подведения итогов Конкурса 

  
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной комиссии. 
6.2. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования количества баллов, зафиксиро-

ванных в оценочных листах по каждому участнику. 
6.4. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 
6.5. За участие в конкурсе участникам присуждаются 1, 2, 3 места. 

 
7. Награждение победителей 

 
7.1. После подведения итогов победители конкурса награждаются дипломами и ценны-

ми призами. 
7.2. Результаты проведения Конкурса публикуются в СМИ, озвучиваются на празднич-

ном мероприятии, посвященном Дню шахтера. 
7.3. По всем вопросам обращаться в рабочий орган комиссии по телефону 49215. 

 
В комиссию по проведению городского конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
по благоустройству прилегающей территории

«Лучший оазис»

Заявка
Фамилия, имя участника или наименование предприятия, ИП ____________________
_____________________________________________________________________________

Возраст ____________________________________________________

Контактные телефоны _______________________________________________________

Краткая информация _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


