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Елбасының жыл сайынғы
халыққа арналған Жолдауын
жұртшылық тағатсыздана күтіп
отырады. Неге?

Өйткені, ол Жолдауда жыл
бойына арналған мемлекеттің
айқын жоспары, Үкіметтің
жүзеге асыруға тиіс шаралары
нақты сараланып көрсетіледі.
Алдымызда атқарылмақ жұмы-
стар айшықталып, елге ұсыны-
лады. Халыққа жасалатын жақ-
сылықтар мен атқарылмақ жаңалықтар тұжырымдалады. Жыл
ішінде істелетін жұмыстар айқын көрініс табады.

Біздің елдің осы тұрғыдағы тәжірибесін кейінгі жылдары азуы
алты қарыс дейтіндей Ресей, Америка Құрама Штаттары сияқты ал-
пауыт елдер де қолдана бастады.

Бұл, әрине, Нұрсұлтан Әбішұлының көрегендік саясатының
жемісі.

Биылғы Жолдау да «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» деп
аталды. Онда ел дамуының барлық саласының жыл ішінде қалай
іс-әрекет етуінің нақты жолдары көрсетілген.

Қазір жер жүзінде жаһандық дағдарыс белең алды. Бұл дағда-
рыс 2007-2009 жылдары мұхиттың арғы бетінен басталса, енді ірге-
дегі Ресей, Украина сияқты бұрынғы КСРО құрамында одақтас
болған көршілес елдерде жалғасып отыр. Экономиканың негізгі
қозғаушы факторларының ең бастысы мұнайдың бағасы құлдыра-
ды, Ресей валютасы құнсызданды, Украинада ел халқының ынты-
мағы бұзылды. Тағысын тағылар. Осының бәрі қай елдің болма-
сын тұрақты дамуына кері әсерін тигізе бастады.

Қазір ел Президентінің шын көрегендігін бүкіл халық мойындап
отыр. Өйткені 2000 жылдардың басында мұнайдан, басқа да экс-
порттық тауарлардан түскен пайданың бір бөлігін жинақтайтын
ұлттық қор ашылды. Ол қордағы қаражат осындай тосыннан бола-
тын қиыншылықтарды еңсеруге жұмсау үшін қажет еді. Әрине,
кезінде оған қарсы болғандар да болмай қалмады. Бірақ, бұл сая-
сат өте дұрыс болатын. Ол өзінің өміршеңдігін дәлелдеп отыр.

Мысалы, биыл ұлттық қордан 500 миллиард теңге қаржы
бөлініп, ол ел экономикасын әлсіретіп алмай тұрақты даму бағы-
тына жұмсалатыны белгілі. Яғни, әлеуметтік, тұрмыстық, мәдени,
білім, өнеркәсіп тағы басқа салалар дағдарыстан болатын қиын-
дықтарға төтеп бере алады деген сөз.Таяуда елімізде тату тұрмыс
кешіп жатқан ұлттар мен ұлыстарды ұйыстырған Қазақстан Ха-
лқы Ассамблеясы Президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу
туралы бастама көтеріп, үндеу жариялады. Бұл бастама жер-жер-
лерде қолдау тауып жатқаны көңілімізге қуаныш ұялатады. Себебі
бұл бастамада жаһандық дағдарыстың дендеген сәтінің алдын-алу,
елді бір мақсатқа жұмылдыру, халықтың ауызбіршілігін арттыру-
да ерекше маңызға ие деп есептейміз. Сондықтан, Абай ауданы-
ның халқы мерзімінен бұрын Президент сайлауын қолдайды және
бұл сайлау елдің береке-бірлігін, ынтымағын, ұйымшылдығын
танытады деп сенеміз.

Алға қойған мақсаты айқын, келешегі зор қазақ елі алғы күндерге
нық сеніммен қарышты қадам баса беретініне сенімдіміз. Тек Елбасы-
ның үнемі айтатынындай елдің ауыз біршілігі, ынтымақ берекесі кет-
пей, айрандай ұйыған қалыбынан жаңылмаса болғаны деп ойлаймыз.

Төлеубек АМАНҒАЗЫ
Аудандық мәслихаттың хатшысы

Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне құрмет

Жеңістің 70 жылдығы жақындаған сайын ардагерлерге де-
ген сый-құрмет те арта түсуде. Ел құлағын елең еткізген еле-
улі жаңалық - ардагерлердің орталық кеңесі мен «Самұрық
Қазына» ҰӘҚ-ның серіктестік туралы мемарандумына сәйкес
ағымдағы жылдың 21 қаңтарында «Жеңіс» жобасы бастау ал-
ған-ды. Жоба мақсаты - өңірлердегі Ұлы Отан соғысының бар-
лық қатысушыларын орталықтандырылған түрде дабыл тетігі
бар ұялы телефондармен қамтамасыз ету.

Ақпараттық насихаттық топ ауылдарда

Еліміз елеулі
оқиғалар қарсаңында
тұр.  Оның ішінде ке-
зектен тыс президент
сайлауын өткізу мен
Абайдың туғанына 170
жыл толуын бөле жара
атаумызға болады. Бұл

тарапта ауданымызда ба-
сқосулар өтуде. Жиындарда әсіресе аудан мекеме-

лері және ауылдық округ активтері  ардагерлер кеңесінің
жиналысында қабылданып, 18-24 қаңтар аралығында
«Абай елі» қоғамдық-саяси апталық газетінің  №3(315)
нөмірінде жарияланған «Ұлы Абайдың 170 жылдық ме-
рекесін лайықты қарсы алуға байланысты аудан халқы-
на жолданған Үндеу» талқылануда.

Ақпан айының 17 күні Саржал ауылындағы мәдени-
ет үйінде Үндеу талаптарын талқылаған басқосу өтті.
Отырысқа аудандық «Нұр Отан» саяси партиясы төра-
ғасының бірінші орынбасары Қайырғазы Дүрмекбай,
Саржал ауылдық округінің әкімі Ұлан Ақылбеков және
мекеме қызметкерлері, шаруа қожалықтарының жетек-
шілері, кәсіпкерлер, сондай-ақ, мектеп ұстаздары мен
ауыл тұрғындары қатысты.

Алқалы жиынды алғысөзбен ашқан ауыл әкімі Ұлан
Өміртайұлы қозғалар мәселелер ретімен таныстырып
өтті. Жиында күн тәртібіндегі бірінші және екінші
мәселелер бойынша Қайырғазы Нұрлыбекұлы баян-
дама жасап, ауыл тұрғындарына толыққанды мағлұ-
мат берді. Баяндамада Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің кезектен тыс сайлауын өткізу туралы Қазақ-
стан халқы Ассамблеясының бастамасына байланы-
сты «Нұр Отан» партиясының мәлімдемесі мен Ұлы
Абайдың 170 жылдық мерекесін лайықты қарсы алуға
байланысты аудан халқына жасалған Үндеу жайлы
қозғалды. Сөз соңында аудан бойынша тірек ауылы
саналатын саржалдықтарды ел абыройы саналар осы
Үндеуді қолдауға шақырды.

Осыдан соң жарыссөзге шыққан ауылдық округ
әкімдігінің қызметкері Ыбырай Серікбай ауылдаста-
рын Үндеу талаптарын бір кісідей орындауға үндеді.

- Әлемдік дағдарыс кезеңінде Қазақстан халқын
күрделі кезеңнен алып шығар «Нұр Отан»  партиясы,
оның төрағасы, Елбасы Н.Ә.Назарбаев деп білеміз.
Қазақта «Асуда атыңды ауыстырма!» деген нақыл бар,
- дей келе Абай мерейтойына орай жасалған Үндеуге
жұртшылық болып ат салысудың маңыздылығына тоқ-
талды.

Ал, мектеп директоры Е.Ақбергенов, ардагер ұстаз
Н.Құсайынқызы, ауылдың мал дәрігері С.Мұқановтар да
Ұлы Абайдың 170 жылдық мерекесін лайықты қарсы алу
жолында ауыл тазалығы, абаттандырылуы, көгалданды-
ру шараларын ойдағыдай өткізу  керектігін айтты.

Жиын соңында қорытынды сөз алған Ұлан Ақылбе-
ков ауыл тұрғындары атынан кезектен тыс президент
сайлауын өткізу мен ақын мерейтойына даярлық жасау
туралы Үндеуді бір ауыздан қолдайтындықтарын
жеткізіп, өз жерлестерін осынау жолда аянбай еңбек
етуге шақырды.

Ақпан айының 18-і күні ақпараттық насихаттық топ өкілдері Құндызды ауыл-
дық округінде арнайы жиын өткізді. Басқосуға ауданның ішкі саясат бөлімі
басшысының міндетін атқарушы Ұлан Сағадиев пен Абай ауданының жер қаты-
настары бөлімінің басшысы Қанат Саржанов және ауылдық округ әкімі мен
тұрғындар қатысты.

Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевқа батасын берген Шәкірдей абыз-
дың елі бұл жолы да өздерін өрелі биіктен көрсетті. Құндыздылық қауым Үндеу-
ге үн қоса отырып, ел абыройы саналар іс-шараларға ауылдық округтегі әр тұрғын-
ның белсене кірісетінін жеткізді. Жиын барысында сөз алған ауылдық округ әкімі
Тілек Үркімбаев, Ш.Әбенов орта мектебінің ұстазы Мақсат Еңсеханов және ауыл-
дық округтің бас маманы Бақытжан Сыдықовалар Үндеуде көрсетілген барлық
сала бойынша тиісті талаптарды орындай отырып, әсіресе, тазалық шаралары мен
абаттандыру мәселелерін науқаннан бұрын қамту керектігін жеткізсе, ауылдың
ардагерлер алқасының төрағасы Қайырбек Тайтөлеуов Үндеуді қолдап, айтулы
мереке сипатын атқарылған істер әрлендіретінін  айтып, саралы пікір білдірді.

Дабыл тетігі ыңғайлы орналас-
қан «Техет-113» маркалы бұл «қал-
тафон» егде тартқан ардагерлер
үшін қарапайым, әрі ең ыңғайлы
құрылғы болып саналады екен.
Телефонның үлкен тетіктері басы-
лған кезде сол тетікте көрсетілген
санды да дыбыстық хабарлау реті-
нде жеткізіп тұрады. Бұл ретте
«Өмір желісі» («Линия Жизни»)
атты көмек орталығы «Дабыл
тетігі» иегерлері үшін тәулік бойы
қызмет жасамақ. Ардагерлер үшін
таптырмас көмек болып саналатын
бұл құрылғының тағы бір ерек-
шелігі –телефонның сырт бөлігінде
орналасқан қызыл тетікті басқанда
дыбыстық байланыс арқылы
Көмек беру орталығына тікелей
қоңырау түседі екен.

Осындай ұялы байланыс аппа-
ратының екеуі Абай ауданына да
келді. Ақпанның 23-і күні аудан
әкімдігінің мәжіліс залында ұлылар
елінің ардақты ақсақалдары, Ұлы
Отан соғысының ардагерлері Жа-

ғыпар Жүнісжанов пен Жұмағазы
Әзікеұлына Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына орай аранайы телефондар
табысталды.

Жиын барысында аудан
әкімінің орынбасары Ерлан Лди-

баев, аудандық ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Марат Түңлікба-

евтар сөз алды. Сондай-ақ, аудан-
ның жұмыспен қамту және әлеу-

меттік бағдарламалар бөлімінің
басшысы Сағдат Тәтиева ардагер-
лерге бөлініп жатқан назардың,
мобильді көмектің мүмкіндіктері
турасында және ағымдағы жыл-
дың айтулы мерекесі Жеңістің 70
жылдығына зор екпін беріліп
отырғандығы жайында айтып өтті.
Ал өз кезегінде сөз алған, арнайы
құрылғы иесі, ауылымыздың ба-
тагөй қариясы, Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері Жағыпар Жүнісжа-
нов ақсақал:

- Бұл көмек телефонын мен Ел-
басының маған берген сыйлығы
деп қабылдаймын. Осы жиналысқа
ардагерлерді, бізді құрметтеп келіп
отырған барша мекеме басшыла-
рына алғысымды білдіремін, - деп
ризашылығын жеткізді.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Аталмыш тақы-
рыптағы кезекті
жиын келесі күні 19
ақпанда  Архат
ауылында болып
өтті. Ақпараттық на-
сихаттық топ пен
ауыл тұрғындары-
ның  кездесуі ок-
ругтің клуб үйінде
ұйымдастырылды.
Жиналған жұртшы-
лықты ауданның ішкі
саясат бөлімі басшысы міндетін атқарушы Ұлан Сағадиев Үндеу мазмұнымен
толық таныстырып шықты. «Тас түскен жеріне ауыр» деген. Абайдың 170 жыл-
дық мерекесін ел болып атап өту – алдымен біздің ауданымызға сын.

Үндеуде атап көрсетілген мақсатты шараларға қолдау білдірген ауылдық ок-
руг әкімі Ардақ Өміртаев жылдағы көшет отырғызу дәстүрін жалғастырып, таза-
лық мәселесін де жоғары деңгейде орындап, сондай-ақ, батыр бабамыз Мамай
Жұмағұлұлына ескерткіш орнату ісіне, өткізілетін шараларға бір адамдай қатысу
- архаттық тұрғындар үшін міндет деп атап өтті.

Сондай-ақ, пікір білдірген округтің бас маманы Қасым Тайтөлеуов, зейнеткер
Орынжамал Нүкебаевалар Үндеу басымдықтарын орындауға ертерек кірісу қажет
екендігін айтса, мектеп директоры Байбұлан Күнтуғанұлы  Үндеуде атап көрсет-
ілген ҰБТ бойынша да нәтижеге қол жеткізу жолында екендігін жеткізді. Оған
себеп, биылғы жылғы түлектер дайындығының жоғарылығы, тіпті, «Алтын белгі»
төс белгіге үміткер ұсынып отырғандықтарын айтып өтті. Бұл орайда ұстаздар
қауымының біліктілігін арттыру мақсатында тиісті шаралар жасалған екен. Оған
мысал, аталмыш мектептен 3 ұстаз Алматы, Өскемен, Семей қалаларында
біліктілігін арттыру мақсатында біліп алып жатқандығы деп білдік.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Жолдау жол нұсқайды



15-28 ақпан 2015 жыл

 Қылмыстың қайталануын алдын –алу мақсатында «Пробация»
атты Республикалық профилактикалық іс шаралары өткізілуде

АЛИМЕНТТЕН ЖАЛТАРҒАН
БОРЫШКЕРЛЕР
ҚАМАУҒА АЛЫНДЫ

ҚР  Конституциясының  2 7  бабының  талаптары
бойынша  бала  мемлекеттің  қорғауында  болады ,
балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу
ата-ананың  басты міндеті болып  табылады.

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабында
сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін және атқарушылық
құжатты орындамау үшін жауапкершілік қарастырылған.

Таяуда, Абай аумақтық сот орындаушылар бөлімінде борышкер
Байтентеков Әнуар Нұрмұханұлына және борышкер Беркинбаев
Жасулан Наркеновичке алимент өндіру туралы сот актісін
орындамағандары үшін хаттама толтырылып, әкімшілік іс Абай
аудандық сотына өтікізілді.

Абай аудандық сотының қаулысымен Кеңгірбай би ауылдық
округіне қарасты «Сатыпалды» қыстағының тұрғыны, 10.04.1968
жылы туған, борышкер Байтентеков Әнуар Нұрмұханұлы мен
Қарауыл ауылы, Ақылбай көшесі, 36 үйдің тұрғыны, 05.08.1984
жылы туған, борышкер Беркинбаев Жасулан Наркенович алимент
төлемегендері үшін қамауға алынды.

 Асқар ОМАРБАЕВ,
Абай аумақтық сот орындаушылар бөлімінің

басшысы аға сот орындаушысы

«Оқуға шақырамыз»
Абай ауданының ІІБ ҚР ІІМ Алматы акаде-

миясы (Алматы қаласы), ҚР ІІМ Қарағанды ака-
демиясы (Қарағанды қаласы), ҚР ІІМ Қостанай
академиясы (Қостанай қаласы) жаңа оқу жылы-
на үміткер қабылдауға байланысты бүкіл Респуб-
лика көлемінде Ішкі істер министрлігінің жоға-
рғы оқу орындарына іріктеу жүргізілуде.  Ішкі істер
министрлігінің жоғарғы оқу орындарына ағым-
дағы жылы 17-ге толған (мектеп бітірушілер), 25
жасқа дейінгі әскерге жарамды (әскери борышын
өтеген) азаматтар  (азаматшалар) қабылданады.
Оқуға  бару  жөніндегі   мәселелерді, қан-

дайда  бір  толғандырған  сұрақтардың  жауа-
бын  мына  9-22-20 телефоны    арқылы  ала
аласыздар  немесе  Абай  ауданының  ІІБ
әкімшілік  ғимаратының  № 3-ші  және  4-ші
кабинеттеріне  келіп  жолығуға  болады.

Абай ауданының ІІБ

ЖАҢА КОДЕКС ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

«БАЛА ТУҒАНДА БЕРІЛЕТІН
ЖӘНЕ БАЛА КҮТІМІ

ЖӨНІНДЕГІ
ЖӘРДЕМАҚЫЛАРДЫ
ТАҒАЙЫНДАУ»

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік арнайы
жәрдемақылардың мөлшері, бір жасқа дейінгі бала күтіміне
байланысты ай сайынғы жәрдемақылар сондай-ақ МӘСҚ-нан
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты
табысынан айрылған жағдайда төленетін ең төменгі мөлшерде
әлеуметтік төлем алушылардың төлемдерінің мөлшері айлық
есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты көбейді.

Бірінші,екінші,үшінші бала туғанда берілетін біржолғы
жәрдемақы молшері – 62235 теңгені құрайды. Төртінші және
және одан кейінгі балаларға туғанда берілетін біржолғы
жәрдемақы – 103758 теңге. Сондай –ақ бала күтімі жөніндегі
жәрдемақы бірінші балаға – 10186 теңге, екінші балаға -12038
теңге, үшінші балаға – 13890 теңге болса төртінші және одан
кейінгі балаларға – 15742 теңге мөлшерін құрайды.

Балаға туу туралы куәлік алып тұрғылықты мекен-жайы
бойынша тіркеуге отырғызғаннан кейін  Халыққа қызмет көрсету
орталығы арқылы «Бала туғанда берілетін және бала күтімі
жөніндегі жәрдемақыларды тағайындау» қызметіне өтініш бере
аласыз. Яғни туу туралы куәлік алу, тіркеуге отырғызу мен қатар
бір жерден жұмысыңызды бітіру мүмкіндігі туындап отыр.

***

ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
АЙМАҒЫ АРҚЫЛЫ

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР
«ХҚКО» Абай аудандық бөлімінде «Connection Point» яғни

«Өзіне-өзі қызмет көрсету аймағы» жұмыс жасайды. Аталмыш
жүйе аудан тұрғындарына электрондық үкімет порталы арқылы
мемлекеттік қызметтерді өзгенің көмегінсіз алуға мүмкіндік
бар. Қажетті мемлекеттік қызметті тұтыну үшін клиенттің ЭСҚ
(электрондық сандық қолтаңбасы) болуы керек.

Бөлімдегі «Connection Point» аймағының кеңесшілері сіздің
электрондық үкімет порталында өздігіңізден жұмыс істеуіңізге
қолғабыс етіп , кеңес береді.  Атап айтсақ , мекен-жай
анықтамасы, жылжымайтын мүлкі бар (жоқ) туралы анықтама,
мемлекеттік баж  салығы , жол ережесін  бұзғаны  үшін
салынатын айыппұл тағыда сол сияқты порталда көрсетілетін
барлық қызмет түрлері бойынша ақпаратты табуға қол ұшын
бере алады. Бүгінде электронды үкімет порталы арқылы
мемлекеттік қызметтерді алуды жеңілдетуге, әрі жылдамдатуға
мүмкіндік туды жәнеде электронды үкімет порталында өзіңіздің
ұялы телефон нөмеріңізді «мобильдік үкімет порталына» тіркеп
кезкелген уақытта өзіңізге қажетті анықтамаларды алу
мүмкімдігі 2015 жылдың басынан бастап тиімді болып отыр.

Айдана ҰНАСБАЕВА,
«ХҚКО» РМК ШҚО бойынша

Абай аудандық бөлімінің инспекторы

Дөңгелек үстел басында

Қай кезде де қылмыстың алдын алу, сақтық
шараларын жасау оң нәтижелерге бастайтын жол.
Осындай игілікті істермен қылмыстың қайталануын
алдын –алу мақсатында «Пробация» атты
Республикалық профилактикалық іс шаралары, ҚР
ІІМ Қылмыстық –атқару жүйесі Комитеті ІІО-мен
бірлесе республика және облыс көлемінде
өткізілуде. Абай аудандық қылмыстық-атқару
инспекциясы қоғамнан оқшаулаумен байланысты
емес жаза түрлеріне сотталғандарды, атап айтқанда,
шартты мерзімге, түзеу жұмысына, қоғамдық
жұмысқа, бас бостандығынан шектеу жазасы,
жазасын кейінге қалдыру, жазасын өтеуші
сотталғандарға құқық бұзушылықтың алдын алу
үшін профилактикалық алдын алу жұмыстары

бүгінгі күнге дейін жүргізіліп келеді. ШҚО бойынша
ҚАЖД Абай аудандық қылмыстық-атқару
инспекциясы және Абай аудандық ІІБ ӘПБ-нің
учаскелік полиция инспекторлары, осындай
қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларға
сотталғандардың жүріс-тұрысына, сотталған
адамдардың өмір салтына және мінез-құлқына
бақылау жасау бойынша өзара іс-қимыл жасайды.

ҚР ІІМ-нің 18.08.2014 ж. № 517 бұйрығымен
бекітілген «Пробация қызметтерінің есебінде
тұрған адамдардың мінез-құлқына бақылау жасау
жөніндегі пробация қызметтері мен полиция
бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жасасу тәртібі
туралы нұсқаулығы» бекітілген. Нұсқаулықтың
талабына сәйкес 2015 жылдың 16 ақпаннан – 22

ақпан аралығында Абай аудандық қылмыстық-ат-
қару инспекциясымен Абай аудандық ІІБ-нің
ӘПБ-мен қайталама қылмыстың алдын-алу
мақсатында профилактикалық  іс шараларын
өткізілуде.  Қоғамның кез-келген қылмыстарға
құрықтары ұзын, заңы да қатал. Тек осы сынақ
сәтте, одан кейінде өзіңді әркез сол қоғамның адал
азаматы ретінде көрсетіп, әділ жүріп, анық басып,
бойыңа байсалды мінез, жақсы әдет-ғұрып дарыта
білсең еш өкінбейсің. Қылмыс бар жерде, жаза да
бар екенін ұмытпаған абзал.

Бауыржан МАЛГАЖДАРОВ,
ШҚО бойынша ҚАЖД
Абай аудандық ҚАИ

инспекторы әділет аға  лейтенанты

Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты болдырмау және
нашақорлықтың алдын алу мақсатында өткізілген шара

13.02.2015 жылы Қарауыл
гимназиясының акт залында 8-10 сынып
оқушыларының қатысуымен «Жат
қылықтан сақтан» атты тақырыпта
профилактикалық бағыттағы мағыналы
кездесу өтті. Нашақорлықтың алдын алу,
есірткінің тигізетін зиянын, кеселін
оқушыларға түсіндіру және
жасөспірімдер арасындағы құқық
бұзушылықтың алдын алу мақсатында
өткізілген бұл кездесуге аудандық емхана
бірлестігінің нарколог дәрігері
Ж.Ергазинова, аудандық ІІБ-нің
бастығының орынбасары Н.Дулатов,
мектеп инспекторы М.Махметов және Қарауыл
ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
Ә.Қасенбаева қатысты. Кездесу басында мектеп
медбикесі С.Берікқазықызы нашақорлық дерті,
есірткінің зияны туралы хабарлама жасап,
шағын видеороликті оқушылар назарына
ұсынды. Нарколог дәрігер Ж.Ергазинова
есірткінің зияны туралы қосымша түсініктеме
жасап, оқушылардың сұрақтарына жауап берді.
Аудандық ІІБ-нің өкілі Н.Дулатов, мектеп

инспекторы М.Махметов жасөспірімдер ара-
сында кездесетін қылмыстың түрлері ұрлық,
қорқытып алушылық, сонымен қатар әр түрлі
құқық бұзушылықтар, мысалы заңды өкілінің
еріп жүруінсіз түңгі уақытта жүру, ұсақ
бұзақылық т.б. фактілері бойынша баяндама
жасап, бұндай әрекеттер соңында қандай
жауапкершілікке әкеп соғатынын түсіндірді.
Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас
маманы Ә.Қасенбаева оқушыларды құқық

бұзушылық фактілерінен аулақ жүруге, са-
лауатты өмір сүруге, білімді, білікті ұрпақ
болып тәрбиеленуге шақырып, еліміздің
болашағы жастар болғандықтан
ауылымыздың,  еліміздің гүлденіп, көрке-
юіне бірігіп ат салысуымыз қажет екенін ай-
тты. Кездесудің маңызын оқушылардың ти-
янақты сұрақтары мен қонақтардың тұжы-
рымды жауаптары арта түсірді.

Қорыта айтқанда,  Қарауыл ауылы бой-
ынша құқық бұзушылықтың профилакти-
касына, нашақорлық пен есірткі дертін
алдын алуға бағытталған іс-шаралар ішкі
істер бөлімімен, аудандық емхана бірлес-

тіктерімен, білім беру мекемелерімен және
ауыл әкімдігінің бірігіп қатысумен үнемі
өткізіліп тұруы болашақ жастарымыздың са-
лауатты, тәрбиелі, білімді болып қалыптасуы,
жалпы еліміздің жарқын болашағы үшін ма-
ңызы зор деп ойлаймын.

Әйгерім ҚАСЕНБАЕВА,
Қарауыл ауылдық округі әкімі
аппаратының бас маманы

Бүгінде ел Заңнамасында
өзгерістер көп. Әсіресе, ҚР

әкімшілік құқық бұзушылық
туралы  кодексінің жаңадан

қабылдануы маңызды
жаңалық болып тұр.  Ағым-
дағы  жылдың 1 қаңтарынан
бастап күшіне енген кодекс

бойынша қарама-қайшылық-
тарды жою және біріңғай
тәжірибе қалыптастыру

мақсатында жуырда   аудан-
дық сот үйінің ұйымдастыру-

ымен дөңгелек үстел
өткізілді. Жиынға Абай

аудандық сот төрағасы Ерік
Коянбаев және судья Руслан

Омаров қатысты.
Дөңгелек үстел басында жаңа

кодекстің ерекшеліктері, енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар және
әкімшілік құқық бұзушылық істер
бойынша дәлелдеме жинақтау,
істерді қарау, дәлелдемелерге баға
беру және жауапкершілікке тарту
туралы ерекшеліктер сөз болды.
Абай аудандық сотының төрағасы
Е. Коянбаев алдымен сөз алып,
кодекс ерекшеліктеріне тоқталып
өтті. Сот төрағасының айтуынша,
уақыт тезінен өткен бұрынғы
кодекстің негізгі ережелері
сақталған, заң шығарушы тек жаңа
нормалар енгізген және ескіні
жетілдірген. Әкімшілік кодекстен
50-ден аса әкімшілік құқық
бұзушылық алынып тасталып, олар
қылмыстық кодекске қылмыстық
теріс қылық қатарына енгізілген
және қылмыс пен әкімшілік құқық
бұзушылықтың арасындағы

байланыстырушы болып табылады.
920 баптан тұратын жаңа
әкімшілік кодекс 46 бапқа азайған.

Сондай-ақ, Заңнамада әкімшілік
құқық бұзушылықтарды қарайтын
өкілетті органдардың  уәкілет-
тіктері қайта қаралған. Соның
ішінде әкімшілік жаза ретінде
әкімшілік айыппұлдарды көздейтін
жазалар сот органдарының өкілет-
тігінен уәкілетті мемлекеттік орган-
дардың өкілеттігіне ауыстырылып
90 бап және 52 бөлік берілген.

Заңнаманы ізгілендіру
мақсатында кодекспен кіші бизнесті
қолдауға  бағытталған шаралар
көзделген. Бұрынғы кодекспен
салыстырғанда кіші бизнес
субьектілеріне айыппұлдардың
көлемі орташа есеппен 50 пайызға
кемітілген.  Бұл бағыт қолданылған
әкімшілік жазаның сай болуына
қамтамасыз етеді.

Жаңа кодексте бірінші рет
әкімшілік жауапкершілікке тарты-
лған субьектілерге әкімшілік жаза
ретінде ескерту түріндегі жаза қол-
дану көп орын алыпты. Керісінше

санкциясында әкімшілік жаза рет-
інде қамау түріндегі көрсетілген
баптардың саны 69 дан 29 бапқа
дейін қысқартылған және бұл рет-
те бір айта кететін жай жаңа ко-
декстің 50- бабына сәйкес,
әкімшілік қамау түріндегі жаза су-
дьямен ерекше жағдайларда ғана
тағайындалады деп көрсетілген.
Қамау туралы әкімшілік жазаның
жоғарғы шегі 30 тәулікке кемітіл-
ген, бұрынғы кодексте жоғарғы
қамаққа алу 45 тәулікке дейін
көзделген болатын.  Әкімшілік
құқық бұзушылық бойынша қыс-
қартылған іс жүргізу тәртібін енгі-
зу арқылы әкімшілік жауапкерші-
лікке тарту рәсімдері жетілдірілген
- ол жеке тұлғаларға хаттаманы
алғаннан кейін жеті күн мерзім
ішінде айыппұлдың 50 пайызын
ғана төлеуге мүмкіндік береді.

Жаңа кодекске әкімшілік құқық
бұзушылық  туралы істер бойын-
ша заңды күшіне енген қаулылар-
ды әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылған тұлға, жәбірленуші немесе
оның өкілінің кассациялық шағы-

мы негізінде қайта қарау тәртібі ен-
гізілген. Бұрынғы кодексте ондай
тәртіп тек Бас прокурормен оның
орынбасарларына берілген бола-
тын.

Осыдан соң регламент
талаптарына сәйкес аудандық ішкі
істер бөлімінің учаскелік полиция
инспекторлары баяндама жасады.
Әкімшілік істерді қозғау тақырыбы
бойынша  Ерқанат Рымбаев,
әкімшілік құқық бұзушылық
туралы істер бойынша іс жүргізуді
қамтамасыз ету шараларын қолдану
жөнінде Ербол Қожакәрімов,
әкімшілік құқық бұзушылық істер
бойынша дәлелдемелер және
дәлелдеу тақырыбы бойынша
Дархан Нұғыманов, жеке бастың
құқықтарына қол сұғатын
әкімшілік құқық бұзушылықтар
тақырыбын Нұржан Сыдықбаев,
қоғамдық тәртіпке байланысты
әкімшілік құқық бұзушылық жайлы
Мұхамет Рахымов, көліктегі, жол
шаруашылығындағы әкімшілік
құқық бұзушылықтар бойынша
Дархан Есімжанов  баяндады.

Әділет органдарының
әкімшілік істер бойынша хаттама
толтыруға, оларға қарауға құқығы
бар баптары бойынша аудандық
әділет басқармасының бастығы
Ақсұңқар Махметов, мемлекеттік
кірістер басқармасының салық
төлеушілермен жұмыс жүргізу
бөлімінің бастығы Ербол Махат
салық саласы бойынша әкімшілік
құқық бұзушылық, оның ішінде
салық басқармасымен өздері хат-
тама толтыруға, істерді қарауға
құқық берілген баптарға және ен-
гізілген өзгерту ерекшеліктерін,
ШҚО сот актілерін орындау депар-
таменті Абай аумақтық бөлімінің
аға сот орындаушысы Асқар
Омарбаев сот актілерін орында-
мау, сот орындаушылардың
жұмысына кедергісін келтіру ту-
ралы әкімшілік жауапкершілік-
тердің ерекшеліктеріне  кеңінен
тоқталды. Әр баяндамашы
әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодекс бойынша сұрақтарға
жауап беріп, пікір алмасты.

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі»
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Жолдау насихаты

Ұлт Көшбасшысы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына жария еткен «Нұрлы жол - бола-
шаққа бастар жол» атты жаңа Жолдауы елімізді да-
мудың жаңа кезеңіне бастайтын саяси маңыздылығы
аса жоғары құжат.

Мемлекет басшысы аталмыш Жолдауында: - 2015 жыл
- ұлттық тарихымызды ұлықтау, бүгінгі жеткен жетістік-
теріміз бен биіктерімізді бағалау тұрғысында мерейіміз бен
даңқымызды асырар белестер жылы болмақ,- деп атап
көрсетті.

Міне, осы мақсатқа орай Қасқабұлақ ауылдық кітап-
ханасында жаңа бастама бағытында арнайы іс-шаралар
жоспарланып, бірқатар ауқымды жұмыстар жүргізілуде.
Атап айтқанда: халқымыздың данышпаны Абай Құнанба-
евтың 170 жылдық мерейтойы,  Қазақстан халқы Ассам-
блеясы мен Конститутциямыздың 20 жылдығы, Қазақ хан-
дығының 550 жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы сынды ата-
улы даталар қарсаңында мағыналы іс-шаралардың жүйелі
жүргізіліп, өз мәнінде өтуіне күш салынуда.

Жуырда кітапхана оқырмандары арасында «Нұрлы жол
– болашаққа бастар жол» тақырыбында көрме ұйымдас-
тырылып, оқырман алдында таныстырылымы өтті. Шара
барысында жиналған көпшілік Елбасы Жолдауының сая-
си мәні, болашаққа жасалған бағыт-бағдары туралы пікір
алысып, өз тілек ниеттері мен ойларын ортаға салды.

Көрмеге сондай-ақ, Елбасының кітаптары, еңбектері
жайлы деректер, естеліктер, мақалалар жинағы көрермен
назарына ұсынылды.

Келешекте де осы бағыттағы іс-шаралар жүйелі
жүргізіліп, жалғасын табады деп сенеміз.

Зәуреш ДӘУІТ,
Қасқабұлақ ауылының  кітапханашысы

Ақпан  айының  20 -  күні
«Нұр Отан» партиясының Абай
аудандық филиалы жанынан
құрылған «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы әрекет» жөніндегі
қоғамдық кеңестің кезекті оты-
рысы болып өтті. Басқосуға
қоғамдық  кеңес төрайымы
Ш.Мұқаметжанова,  аудандық
білім бөлімінің басшысы Мақ-
сат Нұрсұлтанұлы  және аудан
мектептерінің директорлары,
сондай-ақ, партияның аудан-
дық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Қайырғазы
Дүрмекбай, қоғамдық кеңестің
хатшысы Нұржан Байтөс және
кеңес мүшелері Ш. Несіпбай,
С .Оразова,  Д .Хусайнов ,
Р.Слямхановтар қатысты.

Жиын барысында аудандық
білім  бөлімінің  басшысы
М.Нұрсұлтанұлының «Ауданның
білім  саласындағы  сыбайлас
жемқорлыққа  қарсы  әрекет
бойынша  атқарылып  жатқан
жұмыстар туралы» есебі тыңдал-
ды. Бұл тарапта айтарлықтай
жұмыстар жүзеге асырылыпты.
Мәселен, жуырда аудандық білім
бөлімінің білім саласындағы сы-
байлас жемқорлыққа  қарсы  әре-
кет бойынша атқарылып жатқан
жұмыстарын қадағалау мақсатын-
да партия  филиалы  өкілдері

ауданның бірқатар мектептерінде
болып қайтқан еді. Қадағалаудың
негізгі мақсаты сыбайлас жемқор-
лыққа  қарсы күрес заңы  талапта-
рын, ҚР «Білім туралы» Заңының,
білім және ғылым министрлігінің
16.07.2002 жылғы № 555 «Қазақ-
стан Республикасының мектепте-
рінде ақылы қызмет көрсетудің
ережесін сақтау және оған бақы-
лауды күшейту туралы» бұйрығын,
«Нұр Отан» партиясының «Сыбай-
лас жемқорлыққа  қарсы іс-
қимылдың «2015-2025 жылдарға
арналған бағдарламасын» орындау
бағытындағы шараларды анықтау
болатын. Кеңес барысында осы
тараптағы атқарылар іс-әрекеттер
қатары кеңінен сөз болды.

Атап айтсақ, шара барысында
барлық білім беру мекемелерінің

кеңесінде «Сыбайлас жем-
қорлыққа  қарсы 2015-2025 жыл-
дарға арналған партия бағдарлама-
сы  талқыланып, одан туындайтын
міндеттер белгіленіп, оларды оқу-
тәрбие жұмысының жоспарына
енгізу, аудандық білім бөлімінің
кеңесінде білім  беру мекемелері
басшыларының  сыбайлас жем-
қорлыққа  қарсы  әрекет жөніндегі
жұмыстары туралы есебін жоспар-
лы түрде тыңдап отыру тәжірибесін
енгізу ұсынылды. Ал жоспардың
жүзеге асырылуы барысында ес-
керілуі тиіс мәселелер ауқымды.
Атап айтсақ,  аудандық білім
бөліміне ҚР «Сыбайлас жемқор-
лыққа  қарсы күрес туралы» Заң
талаптарын бұзған, жол берген
білім саласының қызметкерлеріне
тәртіптік жаза қолдану, алдын алу

шараларын белгілеу және мектеп-
терде Сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты орналасқан стендтер да-
ярлау, «сенім телефондары» және
«сенім жәшіктерінің» талапқа сай
орналасуы, олардың сақталуы ту-
ралы да тың талаптар бар.

Кеңес отырысы барысында со-
нымен қатар  қоғамдық  кеңес
мүшелері Д.Хусайнов пен Р.Слям-
хановтардың ұсыныстары да ор-
таға салынды. Аталмыш тақырып
төңірегінде өрбіген пікірлерді не-
гізге алсақ, «Нұр Отан» партиясы
бағдарламасы аясында сыбайлас
жемқорлықпен бірлесіп күресу
жөніндегі іс-қимылдарды ширату
жөнінде ортақ тоқтам жасасты.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Сыбайлас жемқорлықпен күрес

Судың да сұрауы бар
Ақпанның 13 күні ШЖҚ

«Риза» КМК ғимаратында
аталмыш мекеме басшысы-
ның тұрғындармен кездесу
жиыны өтіп, жылдық есебі
тыңдалды. Басқосуға аудан
әкімінің орынбасары Марат
Еділбаев, ТҮКШ бөлімінің
басшысы Нұрлыбек Шалта-

банов, Абай аудандық
тұтынушылар құқығын
қорғау басқармасының

басшысы Талғат Ерденбеков,
аудандық «Нұр Отан»

партиясы филиалы төрағасы-
ның бірінші орынбасары

Қайырғазы Дүрмекбай және
ауыл әкімдері мен ақсақал-

дар қатысты.
Көпшілік алдында сөз алған

мекеме басшысы Ардақ Беліба-
ев есептік баяндамасын кәсіпо-
рындағы қордаланған мәселе-
лердің қомақты екендігімен бас-
тады. Өткен жылғы бөлінген бюд-
жеттік қаражат, яғни, оған алын-
ған техникалық құралдар мен
абаттандыру жұмыстары және
кәсіпорынның негізгі қызметі
жайында баяндады. Бөлінген
қаржы толықтай игерілгенімен
өткен жылдан шығынмен шық-
қандықтарын айтып өтті. Осыған
орай, алқалы жиынды пайдалан-
ған басшы мекеменің күрделі аху-
алын алға тартып, аудандық бюд-
жеттен қосымша қаражат қарас-
тырылса деген  өтінішін  де
жеткізді. Мәселен, кейбір техни-
каның тозығы жеткендіктен
жұмыс жасау қиындық тудыра-
ды деді. Сондай-ақ, Архат, Ме-
деу ауылдарының су құбырлары
қоршаусыз жатқанын, Қасқабұ-
лақ ауылындағы су хлорланбай
тұрғанын айтқан басшы барлық
мәселе тағы да қаржыға келіп
тіреледі деп атап өтті. Басшының
айтуынша, бүгінде тек аудан ор-
талығы Қарауыл мен Саржал
ауылдарындағы ауыз су ғана та-
зартылуда. Ал, қызмет көрсету-
дегі кейбір талаптардың сақтал-
мауы себепті, төтенше жағдайлар
бөлімі, Абай аудандық тұтыну-
шылар құқығын қорғау басқар-
масы қазіргі күні тексеру жұ-
мыстарын жүргізіп  жатқан
көрінеді. Тіпті, соңғы аталған ба-
сқарма өкілдері қызметтен
шикілік тауып айыппұл салып
кетіпті. Әрине, талапқа сай емес

ауыз суды тұтыну – ауылдықтар
құқығының бұзылуы ғана емес,
қауіп көзі деуге де болады.

Аталмыш мекемеде бүгінде
33 адам еңбек ететінін айтқан
кәсіпорын басшысы қажеттілік
туындауы себепті мамандар қата-
рын толықтырғанын да айтты.
Алайда, осынау есептік жиын ба-
рысында мекеме қызметкерлері
тиісті жалақыларын да жарытып
ала алмай жүргендіктерін жайып
салды. Мәселен, 3 айлық ақысыз
демалысқа шыққанымен орнын-
да басқа қызметкердің жұмыс
жасап жүргендігіне ашынған Со-
вет Смайылов құзырлы органдар-
ға шағымданатынын айтты.

Осыдан соң басшы баяндама-
сын қаражаттық көрсеткіштермен
жалғаған мекеме есепшісі Ғайып
Турайсов кәсіпорынның кіріс-
шығысын, жұмсалған қаражатты
есепке ала келе, өткен жылы шы-
ғынмен шыққандарын және ауыл-
дарға операторлардың жетіс-
пейтінін айтып мұқтаждықтарын
жіпке тізді. Мәселен, есепшінің
айтуынша, жанар-жағармайдың
өзіне 10 млн. 990 мың теңге
жұмсалған, ал 3 млн. 20 мыңға
құрал-жабдық алынған, өзге де
шығыстарды қоса алғанда өткен
жылы жалпы жиыны 22 млн. 960
мың теңге шығын орын алыпты.
Ал, ауыз суды тұтынушылар та-
рапынан ақы төлеу жағы ақсап
тұрғандығы мекеме ахуалын одан
сайын күрделендіріп тұрған
көрінеді.

Жиында сондай-ақ суға суб-
сидия берілетіндігін айтқан меке-
ме есепшісі ол жайында да то-
лыққанды ақпарат беріп өтті. Оған
тек аудан орталығындағы Қарау-
ыл ауылы ғана қосыла алады
екен, ал шалғайдағы ауылдарда
пайдаланылған су тәулігіне 50
кубтан аспайтын болса, арнайы
жеңілдетілген төлем енгізуге бо-
латындығы айтылды. Әйтсе де,
ауылдар аудан орталығында су
мөлшерін есептейтін құрылғы
жоқ. Оны алу үшін мәселе тағы
да қаржыға келіп тұйықталады.
Айта кетейік, мемлекеттің бұл
жеңілдігін аймағымызда тек

біздің ауданымыз ғана пайдалана
алмауда. 40 теңгесін тұтынушы
төлеп, 60 теңгесін мемлекет өзі
жабатын бұл субсидияға «Ертіс
бассейн» инспекциясымен келі-
сімшартқа отырып, баға
тұрақтылығын реттеп, жұмыстың
жүйелілігін дәлелдеп, арнайы
рұқсат алу қажет екен. Ол үшін

тұрғындар арнайы түбіртекпен
тұтынған суына тұрақты ақы
төлеп отыруы ләзім. Алайда, осы
арадан екінші бір күрделі мәселе
төбе көрсетеді. Ол - берілетін
судың аздығы, талапқа сай емес
колонкалардың жай-күйі және
кейбір көшелерде колонкалардың
мүлдем жоқтығы. Яғни, тұрғын-
дар көрсетілетін қызметке разы
емес, сол себепті де ақы төлеуге
құлықсыз.

Мекеме жұмысының олқы-
лығы жайлы аудан әкімінің орын-
басары Марат Еділбаев қатқыл
пікір айтты. Үлкен аудандарда бір
емес, екі-үш қызметтік кәсіпорын-
дардың кідіріссіз жұмыс жасап
отырғанын алға тартқан М.Сейт-
жағпарұлы мекеменің шығынмен
шыққанын сынға алып, ақылы
қызметтер көрсету арқылы табыс-
ты ұлғайту керектігін баса айтты.
Осы тұрғыда істің тетігін тауып,
дұрыс ұйымдастыра білу қажет,-
деді өз сөзінде аудан әкімінің
орынбасары.

Жиын барысында тұрғындар-
ға  да сөз берілді.  Қарауыл
ауылы бойынша бастауыш арда-
герлер ұйымының  төрағасы
Шыңғыс Несіпбаев су мәселесі-

мен үй-үйлерді аралап, әрбір
тұрғынмен тиісті келісімшартқа
отыру керектігін жеткізді. Ал,
өзінің осы қызметте 18 жыл істе-
генін айтқан ауыл ақсақалы
Мұқаш Мәгденов кезінде түрлі
амал қолданылғанымен су үшін
тұрақты төлем жасау шешім тап-
пағанын жеткізді. Сол кездері 60
колонка түгел жұмыс жасап
тұрса да 20 теңгенің өзін бермей
әуре-сарсаңға салдыратын
тұрғындар әлі де осы әдетінен
танар емес деген ақсақал заң
жүзінде шара қолдану керек
дейді. Ал бүгінде аудан бойын-
ша не бары 25 колонка ғана
жұмыс жасап тұр деген Мұқаш
ақсақал кезінде қараусыз, ашық
қалған құдықтар бүгінде ит-
құстың өлексесіне толы деп
реніш білдірді. Бұл да салғырт-
тық салдары деді ауыл тұрғыны.

 Жиында сондай-ақ, аудандық
ТҮКШ бөлімінің  басшысы
Нұрлыбек Әбікенұлы,  Абай
аудандық тұтынушылар құқығын
қорғау басқармасының басшысы
Талғат Ерденбеков, аудандық
«Нұр Отан» партиясы филиалы
төрағасының бірінші орынбасары
Қайырғазы Нұрлыбекұлы сөз

алып, жырға айналған су мәсе-
лесі жайында пікірлерін ортаға
салды. Сын да айтылды, тығы-
рықтан шығар жолды бірлесіп
қарастыру керектігі жайлы да ой
тасталды. Өз кезектерінде ауыл
әкімдері де ауылдарындағы су
құбырларының тозығы жетіп, жиі
істен шығатынын, шаруаны
жүргізуге бір оператордың ша-
масы жетпейтінін, су мәселесінің
де елді мекендер үшін түйіткілді
сауалдың бірі болып тұрғанды-
ғын айтты.

Тек ауыз суға келгенде «ай-
лары оңынан туған» Саржал мен
Тоқтамыс ауылдары ғана «Ақ-
бұлақ» бағдарламасы арқылы
тіршілік нәрінен тарықпай отыр.
Алайда, өзге ауылдардағы бұл
келеңсіздік қашан шешімін таба-
тыны әлі де күрмеулі күйінде
қалып отыр. «Судың да сұрауы
бар» деген. Аталмыш жиында
мекеме басшылығы бір ғана
мәселеге баса тоқталды. Ендігі
аралықта суға ақы төлемеген
тұрғындарға заң тұрғысында
шара қолдануға бекінуде.
Тобықтай түйін: Қалай де-

секте, бүгінде ауылдағы ауыз су
мәселесіне әр кіргізу үшін ме-
кеме жұмысына мән кіргізу ке-
рек. Бұл тарапта атқарушы
билік көмек көрсетуден аянып
отырған жоқ. Мысалы, ха-
лыққа қызмет көрсетулері
үшін суға 14 млн. жолға 13 млн.
теңге көлемінде қаржы
бөлінген екен. Алайда, есептік
жиын барысында қанық болға-
нымыздай, бұл қаражат жа-
лақы төлеуге, керек-жарақты

түгендеу тәрізді кәсіпорынның
ішкі жұмысын бүтіндеуге
жұмсалған. Ал негізгі мақсат –
халыққа көрсетілуі тиіс қыз-
метке келгенде «сыныққа сыл-
тау тауып» қаражаттың түгесі-
луін көлденең тартуда. Сылтау
айтуға да «шеберлік» қажет еке-
ніне осы жиында көз жеткіздік.
Тіпті, «ережемізді баспады» деп
“Абай елі” редакциясын да
кінәлап өтті. Ал «Тұтынылған
суға ақы төлемейді» деп кінәні
қарашаға арта салу тіптен оңай.
Бірақ, осы мәселенің шешім
табуы үшін күш жұмсау бір ба-
сқа. Жиын барысында аңдаға-
нымыздай, халық бір бөлек, ме-
кеме бір бөлек қалғанға ұқсай-
ды. Тығыз ымыраластықтың,
түсіністік пен жүйелі жұмыс-
тың болмауы осы саланы ақса-
тып, ауданымызды артқа тар-
тып отыр. Тіпті, ауызсуды суб-
сидиялау бойынша да көш со-
ңында қалып, үлкен көмектен
қағылыппыз. «Дайын асқа
қасық салуға» қаншалықты
қажырлылық қажет?
Жалпы, мекеме басшы-

лығы кінәні өздерінде жоқ
ұйымдастырушылық қабі-
леттен емес, өзгеден іздеуді
жөн санайды екен.
Жиында айтылғандай, ме-

кеме ендігі аралықта әр үймен
келісімшартқа отырса, қол жай-
ып отыра бермей, ерінбей төлем
жинаса - мәселені шешудің бір
ұшы табылар еді. Сондай-ақ,
ауылдардағы жиі жарылатын
құбырлар, колонкалардың
жеткіліксіздігі де тұрғындардың
наразылығын тудыратыны
белгілі. Нарықтағы «Қызметі-
не қарай төлемі» деген қағида-
ны да ескеру керек.
Осынау есептік жиында

әкімдік өкілдері де, ауыл ақса-
қалдары да мүмкіндігінше кеңес
берді, бағыт сілтеді. Ал,
«кінәмшіл мекеменің» ендігі қар-
қыны қалай боларына алдағы
уақыттағы тоқталатын боламыз.

Тоғжан
РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,

«Абай елі»
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Елбасының жыл сайынғы
халыққа арналған Жолдауын
жұртшылық тағатсыздана күтіп
отырады. Неге?

Өйткені, ол Жолдауда жыл
бойына арналған мемлекеттің
айқын жоспары, Үкіметтің
жүзеге асыруға тиіс шаралары
нақты сараланып көрсетіледі.
Алдымызда атқарылмақ жұмы-
стар айшықталып, елге ұсыны-
лады. Халыққа жасалатын жақ-
сылықтар мен атқарылмақ жаңалықтар тұжырымдалады. Жыл
ішінде істелетін жұмыстар айқын көрініс табады.

Біздің елдің осы тұрғыдағы тәжірибесін кейінгі жылдары азуы
алты қарыс дейтіндей Ресей, Америка Құрама Штаттары сияқты ал-
пауыт елдер де қолдана бастады.

Бұл, әрине, Нұрсұлтан Әбішұлының көрегендік саясатының
жемісі.

Биылғы Жолдау да «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» деп
аталды. Онда ел дамуының барлық саласының жыл ішінде қалай
іс-әрекет етуінің нақты жолдары көрсетілген.

Қазір жер жүзінде жаһандық дағдарыс белең алды. Бұл дағда-
рыс 2007-2009 жылдары мұхиттың арғы бетінен басталса, енді ірге-
дегі Ресей, Украина сияқты бұрынғы КСРО құрамында одақтас
болған көршілес елдерде жалғасып отыр. Экономиканың негізгі
қозғаушы факторларының ең бастысы мұнайдың бағасы құлдыра-
ды, Ресей валютасы құнсызданды, Украинада ел халқының ынты-
мағы бұзылды. Тағысын тағылар. Осының бәрі қай елдің болма-
сын тұрақты дамуына кері әсерін тигізе бастады.

Қазір ел Президентінің шын көрегендігін бүкіл халық мойындап
отыр. Өйткені 2000 жылдардың басында мұнайдан, басқа да экс-
порттық тауарлардан түскен пайданың бір бөлігін жинақтайтын
ұлттық қор ашылды. Ол қордағы қаражат осындай тосыннан бола-
тын қиыншылықтарды еңсеруге жұмсау үшін қажет еді. Әрине,
кезінде оған қарсы болғандар да болмай қалмады. Бірақ, бұл сая-
сат өте дұрыс болатын. Ол өзінің өміршеңдігін дәлелдеп отыр.

Мысалы, биыл ұлттық қордан 500 миллиард теңге қаржы
бөлініп, ол ел экономикасын әлсіретіп алмай тұрақты даму бағы-
тына жұмсалатыны белгілі. Яғни, әлеуметтік, тұрмыстық, мәдени,
білім, өнеркәсіп тағы басқа салалар дағдарыстан болатын қиын-
дықтарға төтеп бере алады деген сөз.Таяуда елімізде тату тұрмыс
кешіп жатқан ұлттар мен ұлыстарды ұйыстырған Қазақстан Ха-
лқы Ассамблеясы Президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу
туралы бастама көтеріп, үндеу жариялады. Бұл бастама жер-жер-
лерде қолдау тауып жатқаны көңілімізге қуаныш ұялатады. Себебі
бұл бастамада жаһандық дағдарыстың дендеген сәтінің алдын-алу,
елді бір мақсатқа жұмылдыру, халықтың ауызбіршілігін арттыру-
да ерекше маңызға ие деп есептейміз. Сондықтан, Абай ауданы-
ның халқы мерзімінен бұрын Президент сайлауын қолдайды және
бұл сайлау елдің береке-бірлігін, ынтымағын, ұйымшылдығын
танытады деп сенеміз.

Алға қойған мақсаты айқын, келешегі зор қазақ елі алғы күндерге
нық сеніммен қарышты қадам баса беретініне сенімдіміз. Тек Елбасы-
ның үнемі айтатынындай елдің ауыз біршілігі, ынтымақ берекесі кет-
пей, айрандай ұйыған қалыбынан жаңылмаса болғаны деп ойлаймыз.

Төлеубек АМАНҒАЗЫ
Аудандық мәслихаттың хатшысы

Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне құрмет

Жеңістің 70 жылдығы жақындаған сайын ардагерлерге де-
ген сый-құрмет те арта түсуде. Ел құлағын елең еткізген еле-
улі жаңалық - ардагерлердің орталық кеңесі мен «Самұрық
Қазына» ҰӘҚ-ның серіктестік туралы мемарандумына сәйкес
ағымдағы жылдың 21 қаңтарында «Жеңіс» жобасы бастау ал-
ған-ды. Жоба мақсаты - өңірлердегі Ұлы Отан соғысының бар-
лық қатысушыларын орталықтандырылған түрде дабыл тетігі
бар ұялы телефондармен қамтамасыз ету.

Ақпараттық насихаттық топ ауылдарда

Еліміз елеулі
оқиғалар қарсаңында
тұр.  Оның ішінде ке-
зектен тыс президент
сайлауын өткізу мен
Абайдың туғанына 170
жыл толуын бөле жара
атаумызға болады. Бұл

тарапта ауданымызда ба-
сқосулар өтуде. Жиындарда әсіресе аудан мекеме-

лері және ауылдық округ активтері  ардагерлер кеңесінің
жиналысында қабылданып, 18-24 қаңтар аралығында
«Абай елі» қоғамдық-саяси апталық газетінің  №3(315)
нөмірінде жарияланған «Ұлы Абайдың 170 жылдық ме-
рекесін лайықты қарсы алуға байланысты аудан халқы-
на жолданған Үндеу» талқылануда.

Ақпан айының 17 күні Саржал ауылындағы мәдени-
ет үйінде Үндеу талаптарын талқылаған басқосу өтті.
Отырысқа аудандық «Нұр Отан» саяси партиясы төра-
ғасының бірінші орынбасары Қайырғазы Дүрмекбай,
Саржал ауылдық округінің әкімі Ұлан Ақылбеков және
мекеме қызметкерлері, шаруа қожалықтарының жетек-
шілері, кәсіпкерлер, сондай-ақ, мектеп ұстаздары мен
ауыл тұрғындары қатысты.

Алқалы жиынды алғысөзбен ашқан ауыл әкімі Ұлан
Өміртайұлы қозғалар мәселелер ретімен таныстырып
өтті. Жиында күн тәртібіндегі бірінші және екінші
мәселелер бойынша Қайырғазы Нұрлыбекұлы баян-
дама жасап, ауыл тұрғындарына толыққанды мағлұ-
мат берді. Баяндамада Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің кезектен тыс сайлауын өткізу туралы Қазақ-
стан халқы Ассамблеясының бастамасына байланы-
сты «Нұр Отан» партиясының мәлімдемесі мен Ұлы
Абайдың 170 жылдық мерекесін лайықты қарсы алуға
байланысты аудан халқына жасалған Үндеу жайлы
қозғалды. Сөз соңында аудан бойынша тірек ауылы
саналатын саржалдықтарды ел абыройы саналар осы
Үндеуді қолдауға шақырды.

Осыдан соң жарыссөзге шыққан ауылдық округ
әкімдігінің қызметкері Ыбырай Серікбай ауылдаста-
рын Үндеу талаптарын бір кісідей орындауға үндеді.

- Әлемдік дағдарыс кезеңінде Қазақстан халқын
күрделі кезеңнен алып шығар «Нұр Отан»  партиясы,
оның төрағасы, Елбасы Н.Ә.Назарбаев деп білеміз.
Қазақта «Асуда атыңды ауыстырма!» деген нақыл бар,
- дей келе Абай мерейтойына орай жасалған Үндеуге
жұртшылық болып ат салысудың маңыздылығына тоқ-
талды.

Ал, мектеп директоры Е.Ақбергенов, ардагер ұстаз
Н.Құсайынқызы, ауылдың мал дәрігері С.Мұқановтар да
Ұлы Абайдың 170 жылдық мерекесін лайықты қарсы алу
жолында ауыл тазалығы, абаттандырылуы, көгалданды-
ру шараларын ойдағыдай өткізу  керектігін айтты.

Жиын соңында қорытынды сөз алған Ұлан Ақылбе-
ков ауыл тұрғындары атынан кезектен тыс президент
сайлауын өткізу мен ақын мерейтойына даярлық жасау
туралы Үндеуді бір ауыздан қолдайтындықтарын
жеткізіп, өз жерлестерін осынау жолда аянбай еңбек
етуге шақырды.

Ақпан айының 18-і күні ақпараттық насихаттық топ өкілдері Құндызды ауыл-
дық округінде арнайы жиын өткізді. Басқосуға ауданның ішкі саясат бөлімі
басшысының міндетін атқарушы Ұлан Сағадиев пен Абай ауданының жер қаты-
настары бөлімінің басшысы Қанат Саржанов және ауылдық округ әкімі мен
тұрғындар қатысты.

Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевқа батасын берген Шәкірдей абыз-
дың елі бұл жолы да өздерін өрелі биіктен көрсетті. Құндыздылық қауым Үндеу-
ге үн қоса отырып, ел абыройы саналар іс-шараларға ауылдық округтегі әр тұрғын-
ның белсене кірісетінін жеткізді. Жиын барысында сөз алған ауылдық округ әкімі
Тілек Үркімбаев, Ш.Әбенов орта мектебінің ұстазы Мақсат Еңсеханов және ауыл-
дық округтің бас маманы Бақытжан Сыдықовалар Үндеуде көрсетілген барлық
сала бойынша тиісті талаптарды орындай отырып, әсіресе, тазалық шаралары мен
абаттандыру мәселелерін науқаннан бұрын қамту керектігін жеткізсе, ауылдың
ардагерлер алқасының төрағасы Қайырбек Тайтөлеуов Үндеуді қолдап, айтулы
мереке сипатын атқарылған істер әрлендіретінін  айтып, саралы пікір білдірді.

Дабыл тетігі ыңғайлы орналас-
қан «Техет-113» маркалы бұл «қал-
тафон» егде тартқан ардагерлер
үшін қарапайым, әрі ең ыңғайлы
құрылғы болып саналады екен.
Телефонның үлкен тетіктері басы-
лған кезде сол тетікте көрсетілген
санды да дыбыстық хабарлау реті-
нде жеткізіп тұрады. Бұл ретте
«Өмір желісі» («Линия Жизни»)
атты көмек орталығы «Дабыл
тетігі» иегерлері үшін тәулік бойы
қызмет жасамақ. Ардагерлер үшін
таптырмас көмек болып саналатын
бұл құрылғының тағы бір ерек-
шелігі –телефонның сырт бөлігінде
орналасқан қызыл тетікті басқанда
дыбыстық байланыс арқылы
Көмек беру орталығына тікелей
қоңырау түседі екен.

Осындай ұялы байланыс аппа-
ратының екеуі Абай ауданына да
келді. Ақпанның 23-і күні аудан
әкімдігінің мәжіліс залында ұлылар
елінің ардақты ақсақалдары, Ұлы
Отан соғысының ардагерлері Жа-

ғыпар Жүнісжанов пен Жұмағазы
Әзікеұлына Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына орай аранайы телефондар
табысталды.

Жиын барысында аудан
әкімінің орынбасары Ерлан Лди-

баев, аудандық ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Марат Түңлікба-

евтар сөз алды. Сондай-ақ, аудан-
ның жұмыспен қамту және әлеу-

меттік бағдарламалар бөлімінің
басшысы Сағдат Тәтиева ардагер-
лерге бөлініп жатқан назардың,
мобильді көмектің мүмкіндіктері
турасында және ағымдағы жыл-
дың айтулы мерекесі Жеңістің 70
жылдығына зор екпін беріліп
отырғандығы жайында айтып өтті.
Ал өз кезегінде сөз алған, арнайы
құрылғы иесі, ауылымыздың ба-
тагөй қариясы, Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері Жағыпар Жүнісжа-
нов ақсақал:

- Бұл көмек телефонын мен Ел-
басының маған берген сыйлығы
деп қабылдаймын. Осы жиналысқа
ардагерлерді, бізді құрметтеп келіп
отырған барша мекеме басшыла-
рына алғысымды білдіремін, - деп
ризашылығын жеткізді.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Аталмыш тақы-
рыптағы кезекті
жиын келесі күні 19
ақпанда  Архат
ауылында болып
өтті. Ақпараттық на-
сихаттық топ пен
ауыл тұрғындары-
ның  кездесуі ок-
ругтің клуб үйінде
ұйымдастырылды.
Жиналған жұртшы-
лықты ауданның ішкі
саясат бөлімі басшысы міндетін атқарушы Ұлан Сағадиев Үндеу мазмұнымен
толық таныстырып шықты. «Тас түскен жеріне ауыр» деген. Абайдың 170 жыл-
дық мерекесін ел болып атап өту – алдымен біздің ауданымызға сын.

Үндеуде атап көрсетілген мақсатты шараларға қолдау білдірген ауылдық ок-
руг әкімі Ардақ Өміртаев жылдағы көшет отырғызу дәстүрін жалғастырып, таза-
лық мәселесін де жоғары деңгейде орындап, сондай-ақ, батыр бабамыз Мамай
Жұмағұлұлына ескерткіш орнату ісіне, өткізілетін шараларға бір адамдай қатысу
- архаттық тұрғындар үшін міндет деп атап өтті.

Сондай-ақ, пікір білдірген округтің бас маманы Қасым Тайтөлеуов, зейнеткер
Орынжамал Нүкебаевалар Үндеу басымдықтарын орындауға ертерек кірісу қажет
екендігін айтса, мектеп директоры Байбұлан Күнтуғанұлы  Үндеуде атап көрсет-
ілген ҰБТ бойынша да нәтижеге қол жеткізу жолында екендігін жеткізді. Оған
себеп, биылғы жылғы түлектер дайындығының жоғарылығы, тіпті, «Алтын белгі»
төс белгіге үміткер ұсынып отырғандықтарын айтып өтті. Бұл орайда ұстаздар
қауымының біліктілігін арттыру мақсатында тиісті шаралар жасалған екен. Оған
мысал, аталмыш мектептен 3 ұстаз Алматы, Өскемен, Семей қалаларында
біліктілігін арттыру мақсатында біліп алып жатқандығы деп білдік.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Жолдау жол нұсқайды
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Тағылымға толы ғұмыр
қашанда келешек ұрпаққа

кемелдік нұсқасы. Көрнекті
ғалым, ұлағатты ұстаз Арап
Сләмұлының шығармашылық

жолы даналықтан,
кемелдіктен нәр алғандай.

Танымы терең, халқы
сыйлаған ғалым Семей өңірінің

әдебиетке құштар
оқырманының бағына

жаралғандай. Үлкен ғалымның
шығармашылық ғұмырбаянын
тізбелеу барысында осындай

ойға келдім. Адам баласы өмір
есігін ашқан соң пешенесіне

жазылғанын көреді десек те, ол
кісі «бақыт кілтін» өз

еңбегімен еншіледі.
Филология  ғылымдарының

докторы, профессор Арап Сләмұлы
Еспенбетов 1945 жылы 4 наурызда
ұлылар мекені Қарауылда дүниеге
келеді. Әкесі Еспенбетұлы Сләм оқу-
білімге ден қойған, ояу көкіректі,
Абай  ауданында жауапты қызмет
атқарған, зиялы азамат болған деседі.
Ал, анасы Рухия да Арап, Барақ, Асқ-
ар, Айжан есімді балаларының абырой-
лы азамат болып, ер жетуіне үлес қос-
қан жан екен. Ұлы жеңістің қарсаңын-
да дүние есігін ашқан сәбидің есімін
ынтымақты жанұя жайдан-жай қоя
салмайды. Арап есімі арабшадан ауда-
рғанда – жаратқанның ерекше қасиеті
қонған жандар» дегенді білдіреді. Со-
ғыстың аяқталып қалған қиын-қыстау
кезеңі болса да әке-шешесінің аялы
алақанында, тоқшылықта балалық бал
дәурені өтеді.

Адамның адам болып қалыптасуы
тәрбиелеген ортасына байланысты.
1951-1961 жылдары Абай ауданына
қарасты Халел Ғаббасов, Шәймерден
Тоқжігітов сынды заманының көзі
ашық, зиялы тұлғалары шыққан Саржал
орта мектебінің оқушысы  қатар -
ластарынан жасы біршама кіші болса
да ерекше зейінді, зерек болып өсті. Сөз
өнеріне құштар, ойлы жас әдебиет сын-
ды сара жолды бағыттап, 1961-1965
жылдары Семейдің  педагогикалық
институтының тарих-филология фа-
культетінде үздік оқиды.

...Студенттік жылдары көрнекті
ғалым-ұстаз Қайым Мұхамедханұлы,
Жұмағали Шәкеновтердің ізденген
шәкіртке  деген  ілтипатын  терең
сезініп, талантты студент талаптың
тұлпарын мініп, қатарластарынан оқ
бойы озып шығады. Осындай ұлаға-
тын ұдайы көрсеткен ұстазы туралы
«Қайым Мұхамедханұлының ұстаз-
дық қызметінің жөні бөлек. Қайым
ағадан төрт жыл дәріс тыңдадым, отыз
жылдай бір кафедрада жұмыс істедім.
Соның баршасы мен үшін шәкірттік
шаққа пара-пар» деп жазады естелік-
терінде. 1965-1966 жылдары азамат-
тық парызы – әскери борышын абы-
роймен өтеп келген жігіт ұстаздық
жолын Семей педагогикалық инсти-
тутында оқытушылық қызметтен бас-
тайды. Жас маманның ең алғашқы
тырнақалды «Сөз шеберлік жайында»
(1969) атты сын-мақаласы Т.Нұрта-
зиннің «Шеберлік туралы ойлар» кіта-
бына арналады.

Болашақ  ғалымның талпынысы
1972-1975 жылдары  Алматыдағы
іргелі С .М.Киров атындағы Қазақ
мемлекеттік университетінде аспи-
рантурада жалғасады. 1973 жылы
«Сұлтанмахмұт Торайғыров» атты
кітабын ғылыми жетекшісі профес-
сор  Бейсенб ай  Кенжеба евп ен
бірлесіп жария етеді. Ал 1974 жылы
қазақ және орыс тілдерінде ақын-
ның библиографиялық көрсеткіші
жарық көреді. Ғалым зерттеулері,
қазақ әдебиеттану ғылымындағы
сұлтанмахмұттану ілімі әріден бас-
тау алып,  өркенді жолдарға ұласа-
ды.  «С.Торайғыровтың көркемдік
әлемі», «Сұлтанмахмұт лирикасын
зерттеуд ің  кейб ір  мәселелер і»,
«С.Торайғыровтың белгісіз поэма-
лары», «Сұлтанмахмұттану тарихы-
нан» сияқты 50 шақты ғылыми ма-
қа лалары  мен  з ер ттеулер ін де
Мәскеу ,  Томск ,  Қазан ,  Алматы
қалаларындағы мұрағаттардан кел-
тірілген  ғылыми деректер  ғалым

ізденісінің жемісі.
Кеңестік кезеңнің 60 жылда-

рынан іргеленген «сұлтанмахмұ-
ттану мәселелері» зор ізденістің
нәтижесінде, профессор Бейсем-
бай Кенжебаевтың жетекшілігі-
мен 1975 жылы «Сұлтанмахмұт
Торайғыровтың лирикасы» тақы-
рыбында қорғаған кандидаттық
диссертация ғылым жолындағы
үлкен белестердің бастамасы еді.

1992 жылы шыққан «Сұлтан-
махмұт Торайғыров» монографи-
ясында ақынның «Таныстыру»,
«Айтыс» поэмалары ,  «Жаңа
кітап», «Топырақ»,  «Алаш
ұраны», «Тұтқындағы Байтұр-
сынның «Масасына» сияқты ту-
ындылары алғаш рет жарияла-
нып,  ғылыми айналымға енуі
сұлтанмахмұттану ғылымын
үлкен белеске жеткізді.

Арап Еспенбетов 1993 жылы
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет
және өнер  институтында
«Сұлтанмахмұт Торайғыровтың
шығармашылық өмірбаяны» атты
докторлық диссертация (ғылыми
кеңесші – академик З.Қ.Қабдо-
лов) қорғайды. Еңбекті «Ғылыми
зерттеудің ауқымдылығы – Сұлтан-
махмұт Торайғыров шығармашылы-
ғының бар саласы тұңғыш рет моно-
графиялық зерттеудің жеткілікті толық
көлемде қамтылғандығында және та-
рихи тұлғаның әдеби қызметін жинақ-
тап жүзеге асырылуында» деп баға-
лайды Зейнолла Қабдолов  сынды
қазақ ғалымдары.

1993 жылы профессорлар
Б .Б .Мамраев , Қ.Ергөбектермен
бірлесіп С.Торайғыровтың екі томдық
академиялық жинағы құрастырылып
«Ғылым» баспасынан шығарылады.

Арап Сләмұлының С.Торайғыров
мұрасымен қатар, қазақ әдебиеті та-
рихына , абайтану іліміне қосқан
үлесі де қомақты. А.С.Пушкин, Ғ.То-
қай, С.Көбеев, Ш.Тоқжігітов, А.Бай-
тұрсынов, Ш.Құдайбердиев, Ж.Ай-
мауытов ,  С .Мұқанов ,  Б .Күлеев ,
С .Дөнентаев ,  А.Мұхамедиярұлы ,
М.Қалтайұлы, Т.Қасенұлы т.б. сын-
ды әдебиет өкілдері шығармаларын
зерттеу нысанына айналдырған.

Арап Еспенбетов Қазақстандағы
аймақтық әдебиеттануға ерекше ден
қойған ғалымдардың алдыңғы тобын-
да. Абай дәстүрін жалғастырушы ту-
ған өңірдегі танылмай келе жатқан
ақындар  мұрасын  зерттеуші
шәкірттерін бір арнаға тоғыстыра
білген.

«Шынтуайтында кез келген ай-
мақтың рухани қазынасы ғасырлар
бойы  екшеліп , қалыптасқан берік
дәстүрдің нәтижесі, саф алтындай
сараланған дара көрінісі. Ендеше бұл
мәселеге көзқарасымыз түбегейлі
өзгеру керек. Әдеби, тарихи өлкета-
ну ендігі жерде ғылыми  тұрғыда
жүйелі зерттеу  объектісіне айналу
керек. Туған өлкенің әдебиетін, та-
рихын, мәдениетін, табиғатын танып
білу еңбектеген жастың да, еңкейген
кәрінің де ортақ парызы» деп кенже-
леп қалған салаға назар аударады.

Өз  пешенесіне жүктелген
міндетінің нәтижесінде Шәкәрім және
Мұхтар шығармашылығымен қатар
Көкбай Жанатайұлы, Әріп Тәңірбер-
генұлы, Әсет Найманбайұлы, Шәкір
Әбенов, Уәйіс Шоңдыбайұлы, Тай-
ыр  Жомартбаев,  Төлеу Көбдіков,
Сапарғали Әлімбетов, Тәңірберген
Әміренов, Нұрлыбек Баймұратов,
Қалихан Алтынбаев т.б. ақындардың
әдеби мұралары ғылыми айналымға
енді. Әдеби өлкетану бағытындағы
ғылыми мектеп жөнінде академик
Рымғали Нұрғалидың:

«Қазір әр жерде ғылыми бағыттар
қалыптасуда. Семейде аймақтық әде-
биеттану бағыты Арап Сләмұлының
арқасында қалыптасуда деуге бола-
ды. Өйткені, мұның алдында марқұм

Қайым Мұхамедханұлы Абай мек-
тебі,  Абай  шәкірттері,  Шәкәрім ,
Мағауия, Әріп, Әсеттерді сонау 1951
жылы зерттеген кезде таяқ жеген
болатын. Біріншіден, олардың Ала-
шқа – ұлттық қозғалысына қатына-
сы бар деп, екіншіден М.Әуезовті
тұқырту үшін. Өйткені тұтастай алғ-
анда осы Абай дәстүрі, Абай мектебі
деген ең үлкен арнаның бір сағасы –
өңірдің жергілікті ақын-жазушыла-
ры» деген бағасы өлке әдебиетін да-
мытуда маңдай түзер темірқазық.

Арап Еспенбетовтің жетекшілігі-
мен қойнаулы Семей өңірінде халық
ақын-жазушыларының шығармашы-
лығын насихаттау (жүйелеп, жинақ-
тап  шығару)  дәстүрге айналып ,
бүгінде 20-дан аса диссертациялық
зерттеулер қорғалып (2 докторлық,
19 кандидаттық), өлкетану ғылымы-
ның көкжиегін кеңейтуде.

Аталмыш  ғылыми орта  туралы
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің саясаттану кафедра-
сының профессоры, саяси ғылымдар
докторы Н.Қалиев:

«Кезінде  академик  М .Әуезов
негізін  салып,  негізгі теориялық
тұжырымдарын қалап, негіздеп кет-
кен Абайдың ақындық мектебі мен
дәстүрі деген құнарлы, мазмұнды,
көпқырлы ғылыми бағытты кейін про-
фессор Қайым Мұхамедханұлы та-
бысты жалғастырды. Бүгін де сол
дәрежесінен  түскен  жоқ .  Сол
дәстүрді талантты шәкірті А.Еспенбе-
тов абыроймен, сол биігінен түсірме-
уге ұмтылып, жалғастырып жатқаны
– ғылыми жетістік, жақсы дәстүр
екенін айтқым келеді» деген-ді.

Бүгінде Шәкәрім университеті
мұражайының бір мүйісі «Профессор
А.Еспенбетовтің ғылыми мектебіне»
арналған.

Арап аға қашанда талаптыларды
қанаттандыруды дәстүрге айналдыр-
ған. Ол кісінің қамқорлығына бөлен-
гендер қаншама. Ғылым жолындағы
бірінші диссертанты Айбар Қадыров
іргелі оқу орнында декан қызметін ат-
қарса, Бауыржан Ердембеков Өске-
мен қаласында С.Аманжолов атын-
дағы ШҚМУ-дың проректоры, Жан-
дос Әубәкіров қасиетті қара шаңы-
рақ Абайдың «Жидебай – Бөрілі»
мемлекеттік тарихи-мәдени және
әдеби-мемориалдық қорық мұра-
жайының директоры, Ақмарал Смағ-
ұлова «Шәкәрім» мұражайының ди-
ректоры атанып абыройын және бір
асқақтатты. Сонымен қоса ғылым
саласында жетістіктерге қол жет-
кізген ,  ЖОО -да  дәріс  беретін
Ә.Әміренов,  Т.Қабышев, Е.Мұқа-
шев ,  М .Иманжапаров  Ж .Аитова ,

Ж .Секей ,  Ш .Кеңесбаева ,
Ш .Доскеева ,  Р .Мұқажанова ,
Қ.Төлебаева сынды әдебиетші-
лердің есімдері де мақтанарлық-
тай.

Арап  ағаның  үлкен  үміт
күткен шәкірттерінің бірі мен
едім. Ұстазымның үмітін қанша-
лықты ақтап келе жатқанымды
өмір өзі сараптар. Жігеріңді жа-
натын, көңілі көл-көсір дарқан
аға  2006 жылы  аспирантура
қабырғасында жүргенімде «Сен
Тәңірберген Әміреновтің мұра-
сын қарастыр,- деді.

 - Ол ақынның бірлі-екілі ғана
поэмасы мен пышақтың қырын-
дай өлеңдер жинағы бар  ғой.
Несін зерттеймін,- дедім (Сол
кездегі аңқаулық-ай десеңші.
Кейіннен ойлаймын үлкен әде-
биетшіні  мен  түзейтіндей
кіммін деп).

-  Саржалдан  шыққан ,  өз
ағаң ,  репрессия  құрбаны
Тәңірбергенді сен зерттемегенде
к ім  қарастырады» деді .
«Оқымысты-ғалым тың тақырып
ұсынып сенім артса, зерттеуге
тұрарлық халық ақыны екен ғой»

деп  түйд ім .  Ректор  кабинетінен
желпініп шабыт алып  шықтым .. .
Еңбек баспалдағымдағы ғылыми ба-
ғытқа жол ашқан Арап Сләмұлының
тәлімімен ғылымға бет алдым. Осы-
лайша ғалым ағаның жетекшілігімен
«Тәңірберген Әміреновтің ақындық
мұрасы» ғылыми айналымға жаңа-
лық болып енген еді...

Жеті онжылдықты басқан ғұмы-
рында білікті басшы ұйымдастыру-
шылық шеберлігін лауазымды қыз-
меттерден көрсете біліп, ат тізгінін
мықты ұстады. 1977-1978 жылдары
Семей педагогикалық институты фи-
лология факультетінің деканының
орынбасары, он жылдан астам уақыт
1978-1989 жылдары аталмыш фа-
культет деканы қызметтерін іскерлі-
кпен атқарады.

1992 жылы елжанды азамат Арап
Сләмұлының тікелей бастамасымен
Н.К.Крупская атындағы педагогика-
лық институтында тұңғыш қазақ фи-
лологиясы факультеті ашылды. 1993-
1996 жылдары Семей педагогикалық
институтының оқу ісі жөніндегі про-
ректоры және қазақ әдебиеті кафед-
расының меңгерушісі қызметін қатар
алып жүруінің сыры да біліктілігінде
деп білеміз. Ал, 1998-2007 жылдар
аралығында М.О.Әуезов атындағы
Семей университетінің іргетасын
қалап, ректор қызметін, 2008-2013
жылдары Шәкәрім университетінде
аппарат жетекшісі, факультет деканы
қызметтерін атқарды.

2013 жылдан Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университетінің Жоғары
педагогика мектебінің директоры Ес-
пенбетов Арап Сләмұлы «ҚР білім
беру ісінің құрметті қызметкері»,
«Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 20 жыл» медалінің, «Қазақ-
стан Республикасының ғылымды да-
мытуға  сіңір ген  еңбегі  үшін»
төсбелгісін ің ,  «ЖОО -ның  үздік
оқытушысы» (2010 ж.) мемлекеттік
грантының, «Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері» (2012 ж.) ме-
далін ің  иегер і .  Еңбегі  еленген
қуанышты сәтінде «Наградаларым
кеудеме сыймай толып кетті...» деп
масаттана марқайған еді  ардагер
ұстаз.

Жетпіс жастың желкеніне жеткен
әдебиетші-ғалымның соңғы шыққан
зерттеулерінің бірі – «Алтай-Ертіс»
сериясымен жарық көрген 2 томдық
шығармалары (2014 ж. ) . Бірінші
томның «Шәкәрім» атты алғашқы
бөлімінде шәкәрімтану ғылымының
бүгіні мен болашағы, Шәкәрім мен
Сұлтанмахмұт арасындағы рухани
байланыс, Шәкәрімнің беймәлім бо-
лып келген көсемсөздері зерделеніп

және «Шәкәрім» тұлғалық энцикло-
педиясына арнайы жазылған мақала-
лары  берілген .  Екінші  «Сұлтан-
махмұт» бөлімде Сұлтанмахмұт То-
райғыровтың өмір жолы, шығарма-
шылығы жан-жақты қарастырылған.
Ақын поэзиясының көркемдік әлемі
сараланып, проза жанрын қалыптас-
тырудағы орны айқындалып, поэма-
лары мен көсемсөздері тың пайым-
даулармен  жаңаша  талданған .
Сұлтанмахмұттың нақыл сөздері ен-
ген.

Ғалым шығармаларының екінші
томына абайтану, алаш кезеңі әдеби-
етіне қатысты «Абай оқыған кітапха-
на», «Қайым Мұхамедханұлы және
абайтану мәселелері», «Алаш арыс-
тарының абайтануға қосқан үлесі»,
«Әуезов  және Семей» сынды т.б.
көптеген  зерттеу еңбектері, ел мен
жер  тағдырына ,  С .Сейфуллин ,
Шәймерден Тоқжігітов, ірі тұлға Бей-
сенбай Кенжебаев, әдебиет абызы
Зейнолла Қабдолов, Серік Қирабаев,
Зәки Ахметов, Әзілхан Нұршайықов,
Қайым Мұхамедханов сынды қайрат-
керлер өміріне арналған мақалалары
еніп  отыр .  Аталмыш  зерттеулері
ғылыми қызметкерлерге, әдебиетші
оқырманға таптырмас құндылықтар.

Үнемі шығармашылық қарбалас-
та жүретін профессор мерейтой қар-
саңында жарық көрген төл туынды-
ларын түлектеріне естелік ретінде
үлестіруі де парасат иесінің бойын-
дағы бекзаттығын аңғартып тұрған
жоқ па?

Абзал азамат інісіне Рымғали
Нұрғали: «Алаш зиялыларының бесігі
болған киелі ортада туып, өсіп, жет-
ілген, өзі оқып, кейін өзгені оқытқан
Арап Еспенбетов бойынан әрқашан
ағайынға  –  қамқорлық ,  ағаға  –
құрмет, ініге – ізет секілді үш тоғыс
қасиеттің бірдей табылатынын ырза
көңілмен  айта  кеткен  жөн» деп
ағалық жылы лебізін білдіреді.

Ғалым-ұстаздың талапшыл-тия-
нақтылығы, ізденімпаздығы, рухани
мәдениеттіліг і,  жауапкершілігі ,
ұлтжандылық  қасиетін  бойына
сіңірген тұлғалық бейнесі тағылым
саналады .  Бірде талапшыл қатал
қабақты басшы болса, бірде мейірім
төге білетін жұмсақ жүректі адам. Ол
кісі адамның мұң-мұқтажына сергек
қарайтын, бауырмал, нәзік жан иесі.
Абай елінің текті ұрпағы Арап

Сләмұлы өнегелі отбасының ота-
ғасы.  Жұбайы Жақсиманқызы
Майра медицина ғылымдарының
докторы, Семейдің мемлекеттік
медициналық  университетінің
«Жалпы дәрігерлік тәжірибе бой-
ынша  интернатура ,  дипломнан
кейінгі және қосымша білім беру»
кафедрасының меңгерушісі. «Ме-
дицина ғылымының үздігі» –  жо-
ғары санатты эндокринолог.
Жылулық самалы ескен бере-

келі отбасының перзенттері де
ата-ана жолын жалғастырып, Ал-
маты, Астана қалаларында абы-
ройлы  қызметте .  Тұңғышы  –
Гүлжан  тарих  ғылымдарының
кандидаты (2003 ж.), Баян эконо-
мика ғылымдарының кандидаты
(2007 ж.), қазіргі таңда «Болашақ»
халықаралық стипендианты ата-
нып, шетелде білім алуда. Жан-
ұяда немерелері Нұржан, Мағжан,
Арманды  еркелеткен  мейірімді
ата-апа.

«Адам  ғұмыры  мазмұнымен
өлшенеді» деген  философиялық
тұжырым  бар .  Демек ,  еңбекке
ілінген күннен бастап, жарты ғасыр
еңбек ғұмырында қаншама ұрпақ
тәрбиелеп, үлкен өмір жолына аттан-
дырып салса, ғалым ағаның еңбегінің
жемісі солар емес пе?!

Ұстаз туралы сәулелі сөз айта
отырып, Семей өңірінің құрметті аза-
маты  Арап Сләмұлы Еспенбетовті 70
жылдық мерейлі жасымен шәкірттері
атынан құттықтап, халқына қызмет
ете беруіне тілектеспін, шығармашы-
лық өрлеу, зор денсаулық тілеймін!

Шынар КЕҢЕСБАЕВА,
Семей қаласының

Шәкәрім атындағы мемле-
кеттік

университетінің доценті,
филология ғылымдарының

кандидаты

Мерейлі мезет
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Абай елінің тумасы, аяулы ана,
асыл жар, қамқор туыс Қапура
Дәулетбекқызының өмірден
өткеніне 10 жылдың  жүзі болды. Ерен
еңбегімен, кең пейілімен әлі де болса
ел есінен өшпек емес. Барша ағайын-
туыс анамыздың аса қамқор туысшыл
қасиетін ұрпаққа үлгі етіп, әрдайым
еске алады. Ет жүрегіміз езіле  жылдар
өткен сайын аяулы анаға деген
сағынышымыз ұлғая түсуде.

 Сіз жайында естігенмен
 елден көп,

Ана сізді мен көзбе-көз
көргем жоқ.

Ел айтады бар қайратын, жігерін,
Туған елге, туысына берген деп.
Сынығындай баға жетпес асылдың,
Қасиетіңе, асыл ана, бас ұрдым.
Қолда барды аямадың ешкімнен,
Туыс-досқа шашу

болып шашылдың.
Сағынамыз еске аламыз егіліп,
Өміріңіз жалғасуда өріліп.
Мама қаздай маң- маң

басып жүріпсіз,
Маңайыңа мейірімің төгіліп.
Елден естіп сіз жайлы

 көп ақпарды,
Санамызға сарқылмастай

жатталды.
Көзің көрген немерелер ер жетіп,
Құдалыққа жеткізуге шақ қалды.
Ар-намысы ашық қылып аспанын,
Қамын ойлап туыстар

мен басқаның.
Өзіңдей боп ана үлкен келінің,
Ұл - қызымен бақ құшуда

Асқарың.
Бірі болып туыс ұстар тұтқаның,
Өзгертпестен алған бетін,

ұстамын.
Қос құлының қуанышын

қызықтап,
Күн кешуде Зағипа мен

Мұхтарың.

Әрбір істің келтіретін орайын,
Жақсылыққа жетелейтін маңайын.
Ұрпақтарын биік шыңға жетелеп,
Еңселі тұр Еңілік пен Жанайың.
Сағынышқа толтырып ап жүрегін,
Жасқа малып ана десе гүл өңін.
Ақын ұлдың жары болып жарасып,
Одан сайын еркелеп жүр Жібегің.
Батасымен жібін үзбей үміттің,
Қолда барда қадірді ұғар,

 біліп кім?
Сіз көрмеген қызықтарға

тоймастан,
Әкемізге ұзақ ғұмыр бұйыртсын!

Сағынып еске алушы:
балалары, немерелері.

Анамыз Қапура Дәулетбек-
қызының рухына бағышталған ас
28 - ақпан күні  Семей қаласын-
дағы «Айкел» мейрамханасында
сағат 13:00-де ерлер мен әйелдер-
ге бірге беріледі. Асқа барлық ағай-
ын- туыс, құда-жекжатты, ана-
мыздың көзкөрген сыйлы доста-
рын  шақырамыз.

Қарауыл ауылының  тұрғыны,
қадірлі әке, қамқор жар Серікбол Жан-
ғалиұлын жанұясы сағына еске алады.
Өмірден өткеніне бес жыл толған әкеміз
тірі болса көптеген құрбы-құрдастары
сияқты өзінің 60 жасқа толғанын тойлап
жатар еді, амал не?!

Алламыз ол күнді көруді бізге
жазбапты. Ел еркелеткен Сасайымызды
сағына еске алып, дұға бағыштағаннан
басқа қолымыздан не келеді?!

Өмірден өзің кеткелі,
Бес көктем келіп көктеді.
Қаңқылдап қайтқан қаздың да,
Дауысы саған жетпеді.

Ғұмырың болды тым қысқа,
Не істейміз, тағдыр - бұйрыққа.
Немере келді өмірге,
Қыздарың шығып тұрмысқа.

Оны да бірақ көрмедің,
Өмірге тәтті шөлдедің.
Жетелеп бізді келеді,
Желкендей мықты сөздерің.

Түскеде жиі кіресіз,
Қолпаштап, қолдап жүресіз.
Біз бар да әке, сіз барсыз,
Бізбенең өмір сүресіз!

Сағына еске алушылар: жары
Сауле, балалары Динара - Рауан,

Альмира. Жиендері: Кәусар, Мөлдір.

Жоғалды
Ногатаева Токжан

Токтамысқызының атындағы
Шәкәрім орта мектебін 1991
жылы бітірген № А 402992
аттестат жоғалғандықтан
жарамсыз деп саналсын.

***
Тайтөлеуова Гүлнар

Дүйсенбекқызының атындағы
Шәкәрім орта мектебін 1991
жылы бітірген № А 402575
аттестат жоғалғандықтан
жарамсыз деп саналсын.

Омарханұлы Ахан (Ахметқали)
Құндызды ауылында ғана емес, кезінде

Абай еліне белгілі, өңірге танымал болған,
ел құрметіне бөленген қария-қарты еді.
Ұлы Отан соғысы кезінде тыл майданы
еңбеккерлері қатарында жұмыс жасаған
тыл ардагері.

Омарханов Ахан (Ахметқали)
Тобықты Мырза батыр тегі 1928 жылы
20-қыркүйекте бұрынғы Семей облысы,
Абай ауданы, Мұқыр ауылы, Сарықорық
колхозы, Андабай жерінде туған.

Ахан ағамыз Мұқыр, Құндызды елді-
мекендерінде өмір сүрген, мінездері мәрт,
жандары жомарт, қарапайым ғана қария-қарттарының бірі-
бірегейі еді.

Ахан ағамыз екінің біріне бұйыра бермейтін
қанағатшылдық, дүние байлыққа қызығушылық пен
пендешіліктен аулақ жүрген адам еді. Қашанда елінің
ынтымақ - бірлігін ойлайтын, қаңқу сөзге, өсек аяңға
жаны қас, салиқалы, сабырлы, салмақты, парасатты жан
еді.

Жаны да, ары да таза еңбек жасаған жылдарында
мемлекет ісіне адал берілген, жұмысын тәпіштеп
атқарған, өте білімді, өзіне де, өзгеге де соны тілейтін,
ақтық демі біткенше өз қасиеті мен қабілетіне қарай
өмірге бейімделіп өткен ерекше тәртіпшіл, қанағатшыл
азамат болды.

«Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім айтып көрсетпесе,
ел болғаның қайсы» деген ұлы сөздер, сірә, осы Ахан
ағамыз сияқты ақсақалдардың өмірінен айтылған болар.

Ахан аға орта мектепті аяқтаған соң оқуын
жалғастыра алмаса да, өзінің зеректігінің арқасында
бүкіл саналы ғұмырын Совет үкіметінің тұсында
ауылдық Кеңестің хатшысы, төрағасы қызметтерін
атқарған, мінезі табанды, өз жолынан қайтпайтын,
қайсарлығымен танылған адам еді.

Ахан ағаның еңбек кітапшасында оның еңбек жолдары
туралы бірер жазба ғана түсірілген.

Еңбек жолын Бірлік колхозында 05.03.1953 жылы се-
лолық Кеңестің хатшысы қызметінен бастаған. 01.04.1957
жылы Құндызды ауылында «Қызыл отау» меңгерушісі, ал
22.08.1960 жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейін
Құндызды ауылында ауылдық Кеңестің хатшысы, төраға-
сы қызметін атқарған. Бірер жыл мемлекеттік жинақ кас-
сасының контролері болған көрінеді.

Ахан аға мен Рыскүл жеңгеміз тамаша жанұя құра
білді. Он бала өсіріп, тәрбиеледі. Рыскүл жеңгеміз
топырағы торқа болсын, Батыр Анаға лайықты қолы
ашық, ақжарқын, қазақтың мақтанышы болғандай «су
сұрасаң бал бергендей» бауырмал жан еді.

Балаларының бәріне жоғары білім,өнегелі тәрбие берді.
Ұлдарының үлкені Асқар- мал маманы, кезінде ұзақ жылдар
совхоз кәсіподақ комитетінің төрағасы, бүгінде Құндызды
ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Нұрланы-
ауылда мал дәрігері, Ернары - Семей қаласында құрылыс
саласында, кенжесі Ернұр - Астана қаласындағы Білім және
ғылым министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім
академиясында аға ғылыми қызметкер болып қызмет атқарады.

Ахан Омарханұлының өмірі халыққа адал қызмет етсем
деген, шындықпен, абыроймен өтсем деген Абай елінің
шежірелі тарихының жалғасы болғандай тағылым алар
тұнып тұрған ой, қазыналы қарттарымыздың бірегейі еді.

Бұл фәнилік өмірде 87 жыл ғұмыр сүріп, қарттық
шақтарының соңғы сәттеріне дейін өмірін сәнді де, мәнді
өткізіп, өзінің келісімі бойынша бар саналы ғұмырын
өткізген өз жерінде, елі сыйлап құрметтеп өткен Құндыз-
ды ауылында жерленді.

Абай елінің батагөй қарты Жағыпар Жүнісжанов абыз
атамыздың еліне жақсылық тілеген “Бата” кітабында
осындай марқұм болған жандарға арнап жазған батасын
( және де Жәкеңнің өзі айтқандай, пайдалансын, бұл кітап-
тың ішінен керек қылса жаттап алсын біреулер дегенін-
дей) мен де атаның осы батасын Ахан ағама қабыл болу-
ын Алладан тіледім:

Арты  жақсы, марқұмның дұрыс болсын
Ұрпағына бақ дарып, ырыс болсын
Топырағы торқа боп, иман дарып
Қабірі жарық болып, нұрға толсын.
Я, Алла, рахметінің молын берсін
Ұрпағына марқұмның жолын берсін
Дұғасы көпшіліктің қабыл болып
Жұмақтан мәңгі-бақи орын берсін.

Інісі, Көкбай ауылдық
Ардагерлер Кеңесінің төрағасы

Сәкен Медетбекұлы

Шығыс Қазақстан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы
САҚ БОЛЫҢЫЗ! ҚЫЗЫЛША!

Құндызды ауылы-
ның тұрғыны болған
асқар таудай әкеміз
Омарханов Аханның
дүниеден өткеніне на-
урыз айының 6-сы күні
40 күн болады. Ардақ-
ты әкемізді сағына еске
аламыз. Асыл әке, жа-
тқан жерің жарық, има-
ның жолдас болсын
деп тілейміз.

Бір ауылдың
қадірлісі болып ең,

Жол бастадың ата - дәстүр
жолымен.

Ел есінде қалатындай
көп істер,

Жасалыпты бір
өзіңнің қолыңмен.

Арамыздан қырық күн болды
кеткелі,

Сіздей әке біздер үшін
көп пе еді.

Сағынғанда, қамыққан
бір сәттерде,

Әке, сенің мейірімің жетпеді.

Ажал келсе ара түсіп
болмайды,

Аруағың бізді әркез
қолдайды.

Біздер үшін мына жарық
дүниеде,

Әке орны ештеңемен
толмайды.

Аунап түстің, бәлкім, әке,
сен бүгін,

Бір рухыңнан басқа оны
 сезді кім?

Иман құшып, жаның
болсын жәннатта,

Алла қылсын жатқан
жердің кеңдігін.

Есіміңіз бізбен
бірге жаңғырып,

Өттіңіз сіз мол
тәрбие қалдырып.

Жатқан жерің жайлы болсын,
жан әке,

Біз парызды ұмытпаймыз
мәңгілік.

Сағынышпен еске алушы:
қарындасы Кенжеш,
балалары, немере,

шөберелері.
Марқұм Омарханов

Аханның 40 күндік асы 6
наурыз күні сағат 13-00 де
Құндызды ауылындағы
«Адина» мейрамханасында
ерлер мен әйелдерге бірге
беріледі. Қатымға барлық
туған-туыс, құда-жекжат, дос-
жаран, ауылдастарды
шақырамыз.

Кеңгірбай би ауылының тумасы,
еңбек және тыл ардагері, ұзақ жылдар
бойы ауданда абыройлы қызметтер ат-
қарған Лдибаев Рашиттың өмірден
озғанына 40 күн толады.

Құшаққа алып жылытқан
 жанұяларын,

Көңілдері кең айдын дарияларым.
Қайтқан құстай артқа

бір қайрылмастан,
Қайда кетіп барасың, қарияларым?!

Қой аузынан шөп алмас жуас ағамыз,
Сол қарттардың бірі еді Рәш ағамыз.
Сәби көрсе бала боп қоса ойнаған,
Ал, үлкенге сыйлы еді рас, ағамыз.

Бұлбұл дәурен билейді жанды қуат,
Соңы өкініш өмірдің, алды мұрат.
Аға, сізді ешқашан ұмытпаймыз,
Орыныңыз ойсырап қалды бірақ.
Еске алушылар: Лдибаевтар,

Балтабековтер әулеті
Марқұм Лдибаев Рашиттың ру-

хына бағышталған 40 күндік ас нау-
рыз айының 6-ы күні «Атамекен»
тойханасында сағат 12:00-де ерлер
мен әйелдерге бірге беріледі. Қатым-
ға барлық туған - туыс, құда- жек
жат, ауылдастарын шақырамыз.

Қызылша – жалпы улану, тері
қабатында бөртпелер пайда болу,
конъюнктивит, дене қызуы көтерілуі (39
- 40°C), жоғары тыныс жолдары мен
ауыздың сілемейлі қабаты қабынуымен
сипатталатын қабылдағыштығы жоғары
(қабылдағыштық индексі 100%), жіті
инфекциялық вирустық ауру.

Вирустың ішкі ортаға төзімділігі аз,
ағзадан тыс жерде химиялық, физикалық
факторлардың (сәулелену, қайнату, за-
лалсыздандыру) әсерінен тез өліп қала-
ды. Бөлме температурасында 2 тәуліктей
болса, төмен температурада бірнеше апта
ғана бола алады.

Қызылша ауа-тамшы арқылы жұғады,
вирус ауаға ауру адам жөтелгенде,
түшкіргенде тарайды.

Инфекция көзі – қызылшаның кез-

келген түрімен ауырып жүрген, бөртпе
пайда болған соңғы күннен бастап
жұқпалы болып табылатын ауру адам.

Инкубациялық кезең (жұқтыру кезеңі)
шамамен 1-2 апта. Қызылшамен көбінесе 2-
5 жастағы кішкентай балалар ауырады, бала
кезінде қызылшамен ауырмағандар болмаса,
ересектер сирек ауырады. Сонымен қатар,
туа біткен аурулар болады, олар анасының
құрсағында жатып жұқтырған.

Қызылшаның клиникалық пайда
болуының 3 кезеңі бар: катаральді,
бөртпе шығу, реконвалесценция. Ауру
қатты басталады. Жалпы жайсыздық
пайда болады, бас ауырады, тәбет

тартпайды, ұйқы бұзылады. Дене қызуы
көтеріледі, ауыр түрінде 39-40 °С жетеді.
Алғашқы ауырған күннен-ақ мұрыннан
су тоқтамайды. Жабысқақ құрғақ жөтел
пайда болып, балаларда дауыс қарлығады.
Бір мезгілде конъюнктивит дами
бастайды.  3-5-ші күні жағдайы біршама
жақсарғандай болады, қалтырағаны
басылады. Бірақ бір күннен соң улану
мен катаральді синдром күшейіп, дене
қызуы қатты көтеріледі. Осы кезде
жақтың ішкі жағында қызылшаның
белгісі - бөртпелер пайда бола бастайды.
Олар шеті дөңгеленіп, ағарып, біраз
шығыңқы болып тұрады.

Жалпы катаральді кезең 3-5 күндей
болады.Енді бөртпе шығу кезеңі
басталады. Алғашқы күні бөртпе белгілері
құлақ артында, шашта, бет пен мойында,
кеуденің жоғары бөлігінде шыға бастайды.
Екінші күні денені, қолдың үстін жабады.
Үшінші күні аяққа қаптайды.

Реконвалесценция (пигментация)
кезеңінде жағдай жақсара бастайды:
жағдай қанағаттанарлық, дене қызуы
қалыпқа түседі, мұрыннан су ағу
тоқтайды. Бөртпелер бозаң тартып,
ақшыл қоңыр түске еніп, қалай шықты,
солай жоғала бастайды.  5-7 күн ішінде
пигментация да жоғалады.

Қызылшаның асқынбаған түрін үйде
де емдеуге болады. Улануды тоқтату үшін
көп мөлшерде су ішкізеді. Ауыз қуысы
мен көзге күтім жасайды. Тікелей түскен
күн сәулесі мен жасанды  жарық көп
түспеуін  қадағалайды.

Негізгі алдын алу шаралары:
• Жеке бас тазалығын сақтау (қолды

жиі жуу,жеке тазалық құралдарын
пайдалану);

•  Індет кезінде қоғамдық орындарға
баруды шектеу;

•  Қызылшаның алғашқы белгісі
білінген сәтте, үйге дәрігер шақырту;

• Қызылшаға қарсы иммундық алдын
алу екпесін жүргізу, оның қорғаныс
тиімділігі 95%.

 Жанерке СОВЕТКАНОВА,
СӨСҚО – ның медбикесі

Құндызды ауылының тұрғындары,
ардақты да, аяулы ата-анамыз Еңсеханов
Бейбіт Райханұлы мен Еңсеханова
Бақыт Тілеубекқызының  өмірден
өткендеріне 1 жыл толып отыр.

Өтіп бара жатқан уақыт-ай ...
Осыдан бір жыл бұрын тосыннан болған

апаттан әке-шешемізден айрылып, төбемізден
жай түскендей күй кешіп едік. Сол уақытта
ауылдың бүкіл халқы, мектеп пен дәрігерлік
амбулатория ұжымы қасымыздан табылып
қолдау көрсетті.  Осы тосын жайды естісімен
аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлы бастап
аудан әкімшілігі, барлық ауылдардың әкімдігі,
мектеп, аурухана ұжымдары бізді жұбатып,
қолдау көрсетіп еді.

Жыл өтті ата-анадан айрылғалы,
Жан-дүние мұқалып, майрылғалы.
Өртеніп өзегіміз жыласақ та,
Орындары толмады, қайрылмады.

Сезсе де сұм ажалдың таяғанын,
Қорықпады өз жанын аямады.
Құтқарды қолындағы немересін,
Ұрпағын осылайша аялады.

Қимас сезім кетпейді көкейдегі,
Көп ойларың бірге кетті, өтелмеді.
Армандарың аяқсыз қалды деме,
Ұл-қыздарың, немерелер өтейді енді.
Сағына еске алушылар:  Балалары,

немерелері.
Марқұм Еңсеханов Бейбіт Райханұлы

мен Еңсеханова Бақыт Тілеубекқызының
рухтарына бағышталған жылдық асы  28
ақпан күні  Құндызды ауылы, «Адина»
тойханасында  ерлерге сағат 11.00-де,
әйелдерге сағат 14.00-де беріледі.  Асқа
барлық ағайын-туыс, ұжым мүшелерін,
ауыл, аудан халқын, құда-жекжат, дос-
жарандарды шақырамыз.

Қ а р а у ы л
тұрғыны болған
асыл жар, ардақты
әке  Сағындықов
С а ғ ы н т а й
Жұмағазыұлының
өмірден өткеніне 1
жылдың жүзі болды.
Әке сіздің бейнеңіз
мәңгі жадымызда.
  Бір жыл өтті
өмірің тоқтағалы,

 Асыл әке, өзіңді
жоқтағалы.

Әрқашан іс - өнегең, асыл сөзің,
Ұл-қызыңның жүрегінде сақталады.

Көз алдымнан көлбеңдеп бейнең асыл,
Жан - дүнием болады айран - асыр.
Сағыныштың салмағын көтере алмай,
Жас жүрегім жабығып ол да жатыр.

Сағынамыз, орның енді толмайды,
Жүректе - мұң, мазалауын қоймайды.
Жан әке, сағындық қой, сағындық қой,
Сағыныштың жолын кім жасыра алады!

Сағынып еске алушылар:
анасы Рәш, жары Кәмшат,

балалары Айдын - Дана, Абылай,
Мейрамбек, Айпара, немересі Айбек.
Марқұм әкеміздің атына бағышталған

құран - қатым «Атамекен» тойханасында
7 наурыз күні ерлерге 11-00-де, әйелдерге
14-00-де беріледі. Қатымға барлық туған-
туыс, құда - жекжат, жора -  жолдас және
ауылдастарды шақырамыз.
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Қарауыл ауылының
тұрғыны, қадірлі әкеміз
Ақылғали Нұрмұхан-
бетұлы  мен анамыз
Бикамал Жәкебай-
қызын  жанұялық
ғұмырының жарты
ғасырлық  тойымен
шын жүректен  құттық-
таймыз. Өмірдің небір
қиындықтарын қатар-

ласа жүріп өткеріп, бала-шаға өсіріп, немере - шөбере қызық-
тарын көріп отырған әке-шешеміздің алда да жарқын ғұмыр
жасай берулеріне тілектестігімізді білдіреміз.

Алтын тойға елдің бәрі жетпеген,
Армандары көп болса да көксеген.
Ата-анаға одан асқан бақыт жоқ,
Ұрпақтары өсіп жатса өскелең.
Бас айналар байлық, мәнсап қумаған,
От өшіріп, ошақ басын бұзбаған.
Туындай боп туған - туыс, жақынның,
Құдаларын құдайындай сыйлаған.
Асыл Әке, аяулы Ана, ардақтым,
Алтын тойың гауһар тойға жалғассын.
Өсіп-өнген ұрпақтарың алда да,
Әулетіңнің ошақ отын маздатсын.

Тілек білдірушілер: балаларыңыз Базар-Гүлнар,
Заңғар-Алмагүл, Шынар,

Гүлзайра және немере-шөберелеріңіз.

Қарауыл ауылының тұрғыны,
аяулы, асыл ана, немерелерінің сүйікті
әжесі, «Нұр Сана» салт- дәстүр орта-
лығының белді мүшесі Уәсила Кәбе-
рқызы Нұрсейіткелінін 70 жасқа
келген мерейлі шағымен шын
жүректен құттықтаймыз.

Жарқын мінез жағалатып
қанша арман,

Жаздай жылы жанарыңа
тамсанған.

Жақсылардың бірі Сізсіз,
Уәсила,

Жәнібекпен қатар тұрып ән салған.
Ұзақ жылдар еңбек етіп ел үшін,
Енді бүгін көріп жүрсіз жемісін.
Арттағыға асыл әже атанған,
Уәсила ана тарылмасын өрісің.

Қиындығы көп болса да өмірдің,
Сен де қайсар мінезіңмен көріндің.
Қызығын көріп ұрпағыңның қуан тек,
Нұры артады шат-шадыман көңілдің.

Қаяу түспей тұрса мына жүрекке еш,
Жақсылардың арқасы ол жүдетпес.
70 асып 100 жасаңыз ендеше,
Қасыңдағы замандастар тілектес.

Ізгі тілекпен «Нұр Сана»
салт-дәстүр орталығы ұжымы

Ауданымыздың ақпарат жаршысы
«Абай елі» газеті редакциясы оқырман
арасында «Шыңғыстаудың Сәулесі»
атты шығармашылық байқау жариялай-
ды. Байқау жеңімпаздарына төл басы-
лымның іргесін қалаған қаламгер,
кейінгі буын тілшілерге ұстаз, қарым-
ды журналист Нұртазина Сәуле Зәрер-
қызы атындағы жүлде тағайындалады.
Байқауға 16-40 жас аралығындағы кез-
келген аудан тұрғыны қатыса алады.

Берілген төрт тақырып бойынша
бас жүлде – біреу
І орын – біреу
ІІ орын – екеу

ан» (Абайдың 170 жылдығына орай ақын
өнегесі жайлы тұжырым, ықшам очерк,
танымдық деректер қабылданады)

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

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

«Жүрек теңіз – қызықтың бәрі асыл
тас!» (Ауылдардағы айрықша дарын
иелері,  жастардың немесе округ
әкімдерінің жаңашыл бастамалары ту-

ралы қызғылықты мақала)
Байқау шарттары:
1. Жолданатын мақала көлемі А4

форматымен екі беттен аспауы керек.
Мүмкіндігінше сапалы фото талап еті-
леді.

2. Мәтін қарпі 14, интервалы 1,5 (тек

Назар аударыңыз! БАЙҚАУ!
Сәуле Зәрерқызы атындағы жүлде

электронды түрде)
3. Өлең түріндегі туындылар

қабылданбайды. Автор кез келген
публицистикалық жанрды қолда-
нуына болады.

4. Материалдар мамыр айының
30-на дейін қабылданады. Байқау
қорытындысы журналисттер
күнінде жария етілмек.

5. Әділ-қазылар алқасының
шешімі қайта қаралмайды.
Сараптамаңыз салмақты,

айтарыңыз  айшықты болса,
аудан айнасы – «Абай елі» газеті
арқылы бөлісіңіз. Сәуле Зәрер-
қызы атындағы жүлде иегері
атануға қалам тербей алатын
әркімнің  де таласы  бар!
Өңіріміздегі өркенді істер сіз бен
біздің ортақ қуанышымызға ай-
налсын, құрметті оқырман!

Ұйымдастырушылар алқасы

Абай елі қашанда өзінің
айбынды ұлдарымен,  аяулы
қыздарымен, текті ұрпағы-
мен төрткүл дүниеге таны-

лып жүргені белгілі. Топыра-
ғында қасиет, елінде өсиет
бар Шыңғыстау өлкесінен
түлеп ұшқан түлектер

Республикамыздың түпкір-
түпкірінде, әр алуан салада
абыройлы қызмет атқарып,
елдің құрмет-қошеметіне
бөленіп, ұлылар мекені

ұрпағының туын тік көтеріп
жүр.

Біздің  бүгінгі әңгімемізге
арқау болған азамат Абай ауда-
нының тумасы, Абай атындағы
орта мектептің түлегі, әскери
прокуратура саласының майтал-
маны, бүгінде Шығыс әскери
округінің прокуроры, әділет пол-
ковнигі Төреханов Серік Байбо-
латұлы жайында болмақ.

Жастайынан Шыңғыстаудың
шыңдарына шығандап өскен
Серік мектеп қабырғасында-ақ
самбо, қазақ күресімен шұғыл-
данып, осы спорт түрлерінен об-
лыс, республика чемпионы ата-
нған.

Абай елінің мақтанышы, қазақ
күресінің майталманы Мағауия
Оразбековтен дәріс алған ол қазақ
күресінен бірнеше рет түйе палу-
ан атағын да жеңіп алды. Спортты
жанына серік етіп жастайынан
шымыр болып өсті, боз кілемде
шыңдалған мінез қажырлы жігер-
ге, қайсарлыққа жетеледі.

«Атадан ұл туса игі, ата жо-
лын қуса игі» демей ме халық
даналығы. Бабалар бойындағы
батырлық, елін-жерін қорғау-
дағы  қайсарлық  қасиеттер

Серіктің өмір жолын тың арнаға
- құқық қорғау саласына бұрды.
1989 жылы орта мектепті бітірген
ол Қарағанды мемлекеттік уни-
верситетінің Заң факультетіне
түсіп, үздік тәмәмдады.

Осы жақтан бастап үлгілі қыз-
метімен Қазақстан Республика-
сының Қарулы Күштері,  басқа
әскерлері мен әскери  құрылым-
дарында заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайту жұмыстарына
маңызды үлес қосып  келеді.
Қызметтестерінің, басшылығы-
ның пікірінше қызмет атқару
уақытында Серік тек жақсы жа-
ғынан, құзырлы, ынталы және
жауапты  қызметкер  екенін
көрсетіп, күнделікті қызметте
ұдайы кәсіби деңгейі мен ше-

берлігін жоғарлатып, қызметтік
міндеттерін жоғары дәрежеде
орындайтын көрінеді.

Істелген істің  жемісі ретінде
«Бірінші дәрежелі Қазақстан про-
куратурасының үздігі», «Қазақ-
стан прокуратурасына 10 жыл»,
«Қазақстан әскери күштеріне 20
жыл» медальдарымен және бірқа-
тар ведомоствалық наградалар-
мен марапатталған.

Жақында ғана Абай елінің
спорт саласының дамуына үлкен
үлес қосқан  спорт  ардагері
Серіктің әкесі Байболат Олжағұл-
ұлы мен анасы Қазима Қажымұ-
ханбетқызына ұлдарын осындай
азамат ретінде тәрбиелегені үшін
Қазақстан Республикасының Бас
Әскери прокуроры, әділет Гене-
рал-лейтенанты Е.С.Мырзади-
новтің атынан Алғыс хат келді.

Әрине, өз  ісінің  шебері,
кәсібінің біліктісі бола білген аза-
мат қашанда жас ұрпаққа үлгі
өнеге болатыны сөзсіз. Елбасы
«Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамы-
на қарай 20 қадам» атты мақала-
сында «әлемнің әміршісі - еңбек»
деп атап көрсеткен болатын.

Талмас талаптың , үздік
еңбектің нәтижесінде жоғарғы
жетістіктерге жеткен Серік Бай-
болатұлы жайлы бірер сөз айту-
ымыздың да мақсаты сол - Абай
елінің  жас өрендері үлгі алса,
еліне, Отанына қызмет етсе де-
ген ниет.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Шыңғыстаудың ұланы

Ұстаз іс-тәжірибесінен

Мақсаты:  Ертегі
сабақ арқылы балалар-
дың алған білімдерін те-
рендетіп, тиянақтау. Ер-
тегі кейіпкерлерінің си-
паты  арқылы  жақсы
қасиеттерге баулу.
Көрнекілігі: Орман

ағаштар, үйшік, жемі-
стер, көкеністер, ертегі
кейіпкерлерінің кос-
тюмдері. Балалар, «Ер-
тегімен әрленген сабақ-
тар студиясына» қош
келдіңдер! Сендер ертегі тыңдағыларың келе
ме? Олай болса мен сендерге қызықты ер-
тегі айтып беремін, мұқият тыңдандар! Бұл
ертегіден сенсорика сабағына байланысты
аз-көп ұғымдармен танысасындар.

Ерте, ерте, ертеде орманда аю мен қоян
көрші тұрыпты.Олар өте тату-тәтті болып-
ты.Аю мен қоян үйлерінің жанына бау-бақ-
ша егіпті.Аю өзі жақсы көретін құлпынай-
ды, ал қоян өзінің сүйікті асы сәбізді егіпті.

-Аю күнде суқұйғышпен құлпынайға көп
су құйып күтіпті.Ал қоян жалқау сәбізге
суды аз құйыпты.

-Күз түсіп, күн суытып Аю мен Қоян бақ-
шадағы көкеністер мен жемістерді жинайды.

Аю: О,биылғы еңбегім текке кетпепті.
Құлпынайым көп шыққан екен. Көршім
қоянға да беретін болдым.Аю құлпынайды
алып қоянға келеді.

Аю: Қоянжан, менің құлпынайым көп
шығыпты. Сағанда ала келдім.

Қоян: Аюжан, құлпынайына көп рахмет! Биыл
менің сәбізім өте аз шықты.Қоян жылайды

Қоян: Мен сәбіздеріме суды аз құйып
қойдым ба?- деп ойлаймын. Сәбіздерім аз.

Аю:Ой қоянжан сен мұнайма сәбіз аз бол-

са,менде құлпынай көп.Екеумізге қыс бой-
ына жетеді. Қоян қатты қуанып секіреді. Аю
қоянды үйіне қонаққа шақырады.

-Балалар сендерге ертегі ұнады ма?
-Аю неге қуанды?(құлпынай көп шықты)
-Ал қоян неге жылады?(сәбіз аз шықты)
Міне балалар сендерге сенсорика саба-

ғынан аз-көп ұғымдарды білдіңдер. Рахмет
балалар. Ертегі аяқталды.

Б.Байғожина атындағы
ясли-бақшасы «Ботақан»

І-кіші тобының тәрбиешісі:
Тәшиева Әлия Сағынқызы

ІІІ орын – үшеу
және ынталандыру сыйлықтарын

беріледі.
Байқаудың мақсаты:
Ұлы Абай мұрасын насихаттау. Көзі

қарақты оқырманмен байланысты
нығайта отырып,  тұрғындардың
азаматтық ұстанымын қалыптастыру.
Ауданымыздағы әр саланың өркендеуі
жайлы тұжырым-көзқарастарымен
бөлісу. Жергілікті атқарушы билік,
уәкілетті органдар мен  бұқара
арасындағы ықпалдастықты арттыру.

Байқауға ұсынылатын тақырыптар:
«Өлмейтұғын артына сөз қалдырғ-
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