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Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

«XXғ. аяғында, 
уақыттан оза ша-
уып,

Я д р о л ы қ 
қаруды өз еркі-
мізбен тастап, Біз 
X X I - ғ а с ы р ды ң 
қандай бо-
луы керектігін 
көрсеттік».

Н.Ә.Назарбаев

Бүгінгі Тәуелсіз 
елімізді әлемге 
әйгілі еткен аса 
маңызды сая-
си шешім 1991 
жылы тамыз ай-
ында қабылданды. 

Қазақстан күллі әлем бойынша, мұқым адам-
зат тарихында тұңғыш рет өзінің ядросыз 
әлемде өмір сүруге талпынысын көрсетіп, 
өз еркімен жаһандағы төртінші ядролық 
мүмкіндіктен бас тартты. Бұл еліміздің және 
оның Президенті жасаған теңдесі жоқ акті, 
айрықша тарихи сәт болды. 

29 тамыз 1949 жылы  Семей полигонын-
да сыналған алғашқы советтік атом бом-
басы  тоқтатылып, полигон жабылғаннан 
кейін тағы бір маңызды кезең басталды. 
Қасірет табы білінгендіктен, «Бұрынғы 
Семей ядролық сынақ полигонын-
да 1949-1990 жылдары ядролық сынау-
лар салдарынан зардап шеккен халықты 
медициналық оңалту бағдарламасы туралы» 
Бағдарлама бекітіліп, Үкіметтің Қаулысы 
шығарылды. Міне, сондықтан да сынақ 
зардаптарын жою, халықты медициналық 
тұрғыдан оңалту мақсатында 1996 жылы 
Қазақстанның көрнекті қоғам қайраткері 
Кешірім Бозтаевтың басшылығымен «По-
лигон 29 тамыз» халықаралық қоғамдық 
қамқорлық қоры құрылған-ды. (ЭКОСОС) 
Біріккен ұлттар ұйымының Экономикалық 
және Әлеуметтік кеңесінің жанындағы 
консультативтік реестрлік статус. Қор 
Н.Ә.Назарбаевтың полигонды жабу саяса-
тымен үндеседі. Астана қаласында парла-
мент ассамблеясының шешімімен  29 та-
мыз 2012 жылдан қор «Атом» барламасы 
бойынша жұмыс жасайды.  Сол себепті біз  
Кешірім Бозтаевты  алғашқылардың бірі 
болып ядролық сынақты тоқтатуға ат салы-
сып, бірнеше жылдар бойы Семей ядролық 
полигонын жабу саясатын жүргізген, 
елінің нағыз патриоты деп білеміз. Семей 
сынақ полигонында ядролық сынақтардың 
тоқтатылуын талап еткен тұңғыш аза-
мат КСРО әскери-өнеркәсіптік кешенінің 
қарсылығына қарамастан, полигонды жабу 
жолында 1991 жылға дейін үздіксіз күрес 
жүргізді. Өзі Қазақстан Компартиясы Семей 
обкомының бірінші хатшысы бола тұрып, 
80-жылдардың соңында құрылған «Семей-
Невада» қозғалысына қолдау көрсетті.

КСРО Қорғаныс министрлігінен ядролық 
сынақтардың радиациялық салдары тура-
лы материалдарды жариялауын және бұл 
ақпараттарды Қазақстанға беруін, Семей 
полигонының маңайында орналасқан елді 
мекендерге қаржылай көмек көрсетілуін, 
тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайының жақсартылуын, сондай-ақ, 
өңірдегі радиоэкологиялық жағдай мен 
тұрғындардың денсаулығын тексеретін 
комиссияның құрылуын талап етті. 

Айта кетейік, Кешірімхан Бозтаев – 
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 

желтоқсанда қабылданған «Семей ядролық 
сынақ полигонындағы ядролық сынақтар 
салдарынан зардап шеккен азаматтар-
ды әлеуметтік қорғау» туралы Заңының, 
ядролық сынақтар салдарынан зардап шек-
кен тұрғындарды медициналық оңалту 
бағдарламасының авторы. Бұл да азаматтың 
елі үшін зор еңбек сіңіргенін айғақтайды.

Бүгінде Семейдегі үкіметтік емес ұйымдар 
қауымдастығы  жиырмадан астам мекеме, 
кәсіпорындардың басын біріктіріп отыр. 
Халықаралық “Невада-Семей” қозғалысы 
мен  халықаралық “Полигон – 29 тамыз” 
қайырымдылық қоры осы қауымдастықтың 
басты құрылтайшылары болып табылады. 
Аталмыш қауымдастық құрылған мезет-
тен ядролық сынақ аймағындағы науқас 
балаларды сауықтыру ісімен айналысып 
келеді. «Полигон» қоры ғаламшарда ядросыз 
аймақтарды құру, жер бетінде, атмосфера-
да, теңіздерде және мұхиттарда, ғарышта 
ядролық қаруды сынауды қысқарту және 
жоюды қамтитын жаһандық тұрақтылық 
тұжырымдамасы идеясын ұсынды. Тіпті, 
ядролық қаруды жасаудың тарихы, екі ірі 
державаның «қырғи-қабақ соғыс» кезіндегі 
қарсы тұруы, СЯСП жабу және ядросыз әлем 
үшін күрестегі Қазақстанның рөлі туралы 
баяндайтын «Ядросыз әлем үшін» деректі 
фильмі де көрермен назарына ұсынылып, 
жылы қабылданған болатын. Фильмнің ав-
торы – «Полигон - 29 тамыз» халықаралық 
қоғамдық қоры кеңесінің Төрағасы, Семей 
аймағы бойынша мекемеаралық басқару 
комиссиясының мүшесі, әке жолын 
жалғастырушы Нұрлан Бозтаев. 2002 жылы 
бұл қор БҰҰ Экономикалық және әлеуметтік 
кеңесінде консультативтік мәртебеге ие 
болды. Қор Семей полигонынан зардап 
шеккендерді реабилитациялау проблемасы-
мен айналысады. Қоғамдық қор ООН-ның 
қатысуымен «Шеврон», «Харирикейн», 
«Невада-Семей» сияқты компаниялардың 
қолдауына ие. Иоханнесбургтегі әлемдік 
саммитте қолдау тапты. Қордың атқарған, 
атқарар жұмыстары айтарлықтай. 

Биыл  Семей ядролық сынақ  полигонының 
жабылғанына 25 жыл толуына орай  «ПО-
ЛИГОН- 29 тамыз» қоғамдық қамқорлық 
қорына сіңірген еңбектері үшін елбасымыз 
Н. Ә.Назарбаев та осы қордың Грамотасы-
мен марапаталды.  Сонымен қатар  поли-
гон өңірінің  жеткіншектеріне қамқорлық 
қолын созып, осы бағытттағы қоғымдық 
шараларға жанды қолдау білдіріп жүрген 
аудан әкімі  Мүсәпірбеков Тұрсынғазы 
Жантұяқұлы және ауданның мәслихат 
хатшысы Лдибаев Ерлан Арнаұлы, сондай-
ақ осы   қордың  Абай ауданы бойын-
ша өкілі қордың жұмысына белсене ат 
салысқан Шоқамбаев Ғалым Тұрақазыұлы 
осы қордың төрағасы Нұрлан Бозтаевтың 
Құрмет Грамотасымен марапатталды. 

Марапаттау рәсімі аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында өтіп, көпшілік қауымның 
алдында табысталды. Бұл жайт сөз жоқ, 
сынақ зардабын шегуші Абай еліндегі атал-
мыш бағытта атқарылып жатқан елеулі 
шара екендігі анық.

Ел игілігі жолында зор еңбек сіңіріп 
жүрген марапат иелерін біз де құттықтай 
отырып, отбасына амандық, еселі 
еңбектің жемісін көре беруге тілектеспіз. 
Ер абыройы ел мерейімен бірге өсе бергей! 

 
Анар СӘРСЕНБИНА,

«Абай елі»

Ядролық сынақтың тоқтатылғанына 25 жыл 

ҚҰРМЕТ  ГРАМОТАСЫН  ИЕЛЕНДІ
Бүгінде Қарауыл-Семей  бағытында 

қатынайтын  автобус  жолаушылар үшін 
жайлы, арзан әрі  жүрдек. Баратын  жеріңе  
шаршап-шалдықпай  жақсы  жетесің. Бір 
есептен айтқанда абайлықтар үшін тиімділігі 
мол.

Алайда, бүгінгі таңда осындай қоғамдық 
көліктен  айырылып  қалу  қаупі  туын-
дап  отыр. Оның себебі, қазіргі жолаушы-
лар  автобусқа отырғаннан гөрі  такси  мен  
күре жолдың бойында көлденең кездесетін 
машиналарға  мінгенді  жөн көретін  
көрінеді. Негізінде жолаушы тасымалдауға 
ешқандай  құқықтық рұқсаты  жоқ  «көк  
атты»  көліктерге  мінгенше, жүрісі жұмсақ, 
әрі  жылы  автобус қызметіне сүйенген жөн  
емес пе?!  Жеңіл көліктер  мен  такси  қалаға 

2  сағатта  жетсе, автобус  екі жарым сағатта  барады. Айырмашылық тым алшақ емес. Көп  
уақыт жоғалтпайсың.Әрі сенімді көлік құралымен қалаға қатынаған өзіңіз  үшін пайдалы.

Егер  қала мен  аудан  орталығындағы  үздіксіз  жүріп  тұрған  автобус  тоқтамасын  десек,  
жолаушылардың  дені осы  көпшілікке  қолайлы  көлікке  мінулері  керек. Автобус  иесі  

маршрутты  өзгертіп, көлікті  өзге  аудандарға  жүргізсе, біздің қапы  қалатынымыз анық. 
Ондай жағдайда таксилер  мен  көлденең  жүретін  көліктердің  жол пұлы  өсіп,  баға екі-үш  
есеге жоғарылап кетуі де ғажап  емес. Ойланайық ағайын! 

                          
М.ТҮҢЛІКБАЕВ,      

аудандық  ардагерлер  кеңесінің  төрағасы

Оқшау  ой

Абай елінің қоғамдық 
һәм әлеуметтік өміріне жан 
бітірген шаралар қатары 
жуырда тағы бір мәрте, 
келелі кеңеспен толықты. 
Нақтырақ айтсақ, қазан 
айының 17 күні аудан 
әкімдігі ғимаратында 
аудандық қоғамдық кеңестің 
кезекті отырысы болып 
өтті. Бұл жолғы басқосуға 
кеңес мүшелерімен қатар 
күн тәртібінде қаралатын 
мәселелер бойынша баянда-
ма жасайтын бөлім басшы-
лары жиылды. 

Алдымен қоғамдық кеңес мүшелері 
аудандық мәслихаттың кезекті сессия-
сында бекітілетін бірқатар бюджеттік 
қаржылармен таныс болды. Алдымен сөз 
алған аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшы-
сы Сағдат Татиева мүгедектер қатарындағы 
кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бой-
ынша үйде оқытуға жұмсалған шығындарды 
өтеу жайында нақтырақ тоқтала келе, ата-
аналарына төленетін төрт айлық шығын 
көлемін және керекті құжаттар тізімін айта 
өтті. Шығындар алдағы сессияда аудандық 
мәслихат депутаттары тарапынан қолдау 
тапса - бекітіліп, тиісті жандарға табыстала-
тын болады. 

Осыдан соң өз сөзін білім саласы жай-
ында сабақтаған аталмыш бөлім басшысы 
Мақсат Нұрсұлтанұлы мектептердің жылу 
қазандықтарының қысқа дайындықтары мен 
алдағы ҰБТ жайындағы өзгерістерді баяндап 

өтті. Яғни, ендігі оқу жылындағы түлектер 
үшін Ұлттық бірыңғай тестілеудің форма-
ты өзгеретін болады. Түлектер алдымен өз 
мектептерінде негізгі бес пәннен емтихан 
тапсырса, жоғарғы оқу орынында математи-
ка мен оқу сауаттылығынан 40 сұрақты тест 
және таңдау пәндерінен де тест тапсырмақ. 

Білім бөлімінің басшысы сонымен қатар 
жылу маусымын бастаған білім ошақтары 
қажетті көмір қорымен қамтамасыз 
етілгендігін жеткізді.

Кеңес отырысын қорытындылаған 
аудандық экономика және қаржы бөлімінің 
басшысы Қанат Қари ауданның бюджеттік 
қаржысының игерілу тәртібімен, бөлімдерге 
бөлінген ақшаның жұмсалу ретімен таныс-
тырды. 

Жиын барысында кеңес мүшелері тиісті 
сауалдарын қойып, кеңестің күн тәртібіндегі 
мәселелерді қоғамдық отырыста бірауыздан 
бекітті. 

«Абай елі» ақпараты

Қоғамдық кеңес отырысы

ҚАРАЖАТ ҚАЖЕТТІ САЛАЛАРҒА 
ЖҰМСАЛАДЫ



2 17 - 23 қазан 2016 жыл

Ни для кого не секрет, что самое ценное 
что дается человеку с рождения- это жизнь. 
И она же является единственным, что дается 
сразу и вопреки. За все остальное и последу-
ющее в жизни нужно бороться, искать, уз-
навать, зарабатывать, преодолевая немалые 
трудности и прилагая кому-то небольшие, а 
кому-то колоссальные усилия. Потому что 
человек устроен так, что его естественным и 
нормальным желанием есть желание жить 
хорошо. Кому-то это неплохо удается, кому-
то не очень. Но все мы живем в современном 
демократическом Казахстане, в котором, со-
гласно Конституции, главной ценностью яв-
ляется человек, его жизнь, права и свободы. 
И в стратегии развития Республики все на-
правлено именно на улучшение жизни всех ее 
граждан, как в настоящем, так и в будущем. 

Все мы с вами, являясь законопослушны-
ми гражданами своего государства, учимся, 
работаем, отдыхаем, внося свою маленькую, 
но значимую лепту в развитие и процветание 
Республики. Но, к сожалению, не все делают 
это честно, с отдачей. Многие ищут «легких 
путей» - чтобы якобы сэкономить драгоцен-
ное время, чтобы «не заморачиваться», чтобы 
было «все и сразу», что незаметно внутри на-
шего общества создало благоприятные усло-
вия для возникновения необходимости дачи 
или получения взятки. В настоящее время 
данная позиция прочно укоренилась и сидит 
в сознании людей. 

В мировом рейтинге государств подвер-
женных влиянию и страдающих от проявле-
ний коррупции, как социального зла, наша 
Республика далеко не в первых рядах. Но с 
принятием новой стратегии,согласно Закона 
РК «О противодействии коррупции», в части 
предупреждения (профилактики) коррупци-
онных правонарушений, изучения рисков, 
влекущих их создание, есть большая веро-
ятность и цель поменять устоявшийся стере-
отип поведения людей, сделать прозрачной  
связь:государство-услуга-народ, повысить 
доверие и уважение к деятельности государ-
ства в обеспечении достойного уровня жизни.

И очень большая роль тут отведена такому 
важному и ответственному направлению как 
изучение, выявление, мониторинг и составле-
ние качественного анализа коррупционных 
рисков. В основе данного направления лежит 
идея научить работников государственных 
органов и лиц, приравненных к ним, как лю-
дям, являющимися «посредниками» между 
государственной властью и народом, в своей 

ежедневной работе с гражданами, с норма-
тивно правовыми документами, с законода-
тельной базой, которая пока еще не является 
совершенной, увидеть возможные «лазейки» 
для возникновения коррупции и внести свои 
предложения по их устранению. Конечно же 
целесообразным является изменение, в пер-
вую очередь, сознания «верхов». От грамот-
ного примера руководителя, его безукориз-
ненного авторитета зависит большая часть 
сложения «правильной» атмосферы в управ-
ляемом им органе. Не всем в этом плане по-
везло.

Далее, применяя опыт зарубежных стран, 
которые достигли впечатляющих успехов в 
области искоренения коррупции в обществе, и 
с учетом состояния нашей экономики, следуя 
нормам Этического кодекса государственных 
служащих РК, непрерывной работой над со-
бой в плане совершенствования и достижения 
профессионализма, можно улучшить поло-
жение Республики в плане противодействия 
коррупции. 

Отдельно хотелось бы отметить, что имен-
но состояние экономики, ее правильный ба-
ланс в направлении «стоимость товаров и ус-
луг – заработная плата», т.е. приведение его 
к адекватному соответствию, существенно 
поможет приблизить состояние людей к от-
ношению нулевой терпимости к проявлениям 
коррупции.

И в этом плане, большая ответственность 
лежит на государственных служащих, рабо-
та которых, несомненно, являясь почетной и 
престижной, ставит перед ними задачу и воз-
можность стать примером для всего своего 
окружения.

Совершенствование законов и НПА, обе-
спечение прозрачности работы всех государ-
ственных органов, а затем на их примере и 
всех организаций любых форм собственно-
сти, должно в итоге повысить доверие к госу-
дарственной службе, избавив всех от рисков 
проявления коррупции. А принцип неминуе-
мого наказания, постоянно совершенствую-
щийся и являющийся обязательным,должен 
заставить некоторых  пересмотреть свое ми-
ровоззрение.

Ж. КУСАИНОВА,
главный специалист 

управления профилактики коррупции
Департамента Министерства РК 

по делам госслужбы по ВКО

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ 
КОРРУПЦИИ-НЕТ!

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
– заманмен бірге өсіп-өркендеп, тамыр жайып, 
бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің 
бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас 
мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып 
өткен жоқ.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақ-
станның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 
елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан 
өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» 
атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік 
пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде 
жүзеге асырудың қажеттігін айтып, жемқорлықпен 
күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап 
көрсетті.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заң қабылданғаннан бері сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асы-
рылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті 
мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру 
жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. 
Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар 
нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
азаюы байқалады. 

Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, 
ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірінші кезекте пара 
берудің себептерін, пара алудың жағдайларын 
түп-тамырын жою үшін, қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Яғни, пара беру де, пара 
алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс 
ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана 
қалыптасуы қажет. Парақорлық мемлекеттік 
аппараттың қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, 
билік және басқару органдарының беделіне нұқсан 
келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделеріне қысымшылық жасайды. 
Парақорлықтың алдын алу, жолын кесу, ашу және 
тергеу жұмыстары жоспарлы түрде жүзеге асы-
рылып келеді. Бүгінгі таңда әлеуметтік аурудың 
алдын алу және әшкерелеу үрдісі жылдан жылға 
өсе түсуде. Парақорлықпен елімізде көбіне-көп 
қолында билігі бар, шешім шығаруға, бөліп 
бергізуге өкілеті жететін қызметкерлерінің ай-
налысып отырғанын көресетіп берді. Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес сыбайлас 
жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік ор-
гандар мен лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 
Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз 
өкілеттігінің шегінде өздерінің кадр, бақылау, 
заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта оты-
рып, заң талаптарының орындалуын қамтамасыз 
етуге міндетті деп көрестілген. Мемлекеттік 
қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар 
және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтармен 
айналысуының негізгі себептері мыналар болып 
табылады:

1.Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық білім 
дәрежесінің төмен болуы;

2.Құқық бұзушылыққа немқұрайлы қарайтын, 
қызметтік тәртібі төмен кейбір мемлекеттік орган-
дар;

3.Кейбір мемлекеттік қызметшілердің мемле-
кет мүддесін емес, өзінің жеке басының жайын 
күйттеуі;

4.Кейбір мемлекеттік орган басшыларының 
сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы заң та-

лаптарын орындау жөніндегі жұмысының 
мардымсыздығы;

Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып тастайтын 
сыртқы жара емес, бұл тамырын тереңге жайған, 
өзге сау органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін 
тарылтатын, сөйтіп олардың толыққанды қызмет 
етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел. Оны емдемес 
бұрын аурудың пайда болу, даму, таралу жолда-
рын біліп, дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына 
жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам бо-
лып қарсы тұруымыз қажет. Яғни бұқара көпшілік 
тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
қолдан келгенше тосқауыл қойылып, қолында 
билігі бар азаматтар осы жолда өзгелерге үлгі бо-
луы тиіс. Сонда ғана халық сенімінің мүддесінен 
шығатынымыз сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстардың белгісімен іс қозғаудың бір 
негізі-азаматтардың арызы. Әрбір азамат өзінің 
конституциялық құқығын қорғауға міндетті, 
қандай да болмасын «қолы да, жолы да ұзын» 
адамдар азаматтардың құқығын таптап, заңсыз 
әрекеттерге баратын болса, әділдікті орнатушы 
құқық қорғау органдары. «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жа-
рып, турасын айтып, әділдікке жүгінген қаймана 
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, 
еңсесі биік 50 мемлекеттің қатарына жетуді көздеп 
отырған шақта сол адами қалып-парасат биігінен 
көрінуге тиіспіз.

Тарихи тереңнен бастау алған сыбайлас 
жемқорлық бүгінде бүкіл әлем қоғамдастығына 
қауіп төндіріп отыр. Біздің республикамызда да 
бұл мәселеге қарсы күрес шаралары тәуелсіздік 
алған сәттен бастап мемлекеттің бірінші кезектегі 
міндетіне айналды.

Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп төндіріп, ора-
сан кесел келтіретін осынау келеңсіз әлеуметтік 
құбылысқа қарсы шаралар қатаң қолға алынып жа-
тыр. Мемлекеттік міндеттерді атқаратын, сондай-
ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық 
өкілеттігін және соған байланысты мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, не мүліктік пайда алу үшін 
олардың өкілеттіктерін өзгеше пайдалану, жеке өзі 
немесе делдал арқылы заңда көзделмеген мүліктік 
игіліктер мен артықшылықтарды заңсыз беру 
арқылы оларды сатып алу сыбайлас жемқорлық 
болып есептелінеді. Халық арасында жұлын құрт, 
індет аталып кеткен осы дертті жою толықтай 
жүзеге аспағанымен, оны ауыздықтаудың, тежеудің 
сәті кейде түсіп, кейде шарасыздықтың белең ала-
тыны да рас.

Елбасы алға тартқан міндет жергілікті 
жерлердегі құзырлы органдармен қоғамдық 
ұйымдар жұмысының темірқазығына айналып 
отыр. Елімізде жемқорлықпен және ұйымдасқан 
қылмыс пен күресті күшейту шараларына орай 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Мемлекеттік қызмет туралы» арнайы заңдар 
қабылданды. Жемқорлықпен күрес арнайы 
дайындалған мемлекеттік бағдарлама негізінде 
жүзеге асырылуда.

Ендеше,  «жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, 
бұл қоғамдық індетпен қоғам болып күресуге ат 
салысайық.

М.САХАРИЕВА,
ШҚО бойынша мемлекеттік

 қызмет істері 
Департаментінің сыбайлас жемқорлық
 профилактикасы басқармасының бас 

маманы

С Ы Б А Й Л А С  Ж Е М Қ О Р Л Ы Қ Т Ы 
А Л Д Ы Н  А Л У - З А М А Н 

Т А Л А Б Ы

Қазақстан Республикасының Президенті, 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы 
Қазақстан халқына Жолдауында «Біз 
Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді 
басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму 
даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. 
Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі 
кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекем-
деп, аянбай тер төгуіміз керек. Mәңгілік 
Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан тау-
сылмас қуат көзі. XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры!» 
деген болатын. Ғажайып ізденіс ғана ғаламат 
серпіліске негіз бола алатынын Елбасымыз 
халыққа арнаған «Қазақстан жолы – 2050: 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Жолдауында сарабдалдықпен дәлелдеп, 
Қазақстан жолының ортақ мақсаты, мүддесі, 
болашағы қандай қорытындымен түйін-
делетінін, ең бастысы – қандай ел құрумен 
тиянақталатынын түсіндіріп, жаңа дәуірдің 
кемел келбетін сомдады. Отанға деген шы-
найы махаббат, кейінгі ұрпақ алдындағы па-
расатты парыз аталарымызды Ұлы Жеңіске 
жеткізді. Қазақ хандығын құрудан басталған 
қасиетті борыш «Мәңгілік Ел» идеясына 
негіз болып, Қазақстанның өсіп-өркендеуіне 
жол ашатын тың серпіліске бастады. 
Мәңгілік Елдің негізгі тірегі – тіл. Көпұлтты 
Қазақстанның бүгінгі алған асулары мен қол 
жеткізген биігінің бастауы – бейбітсүйгіш 
халқымыздың қонақжайлығы мен 
кішіпейілдігі, төзімділігі мен еңбекқорлығы, 
елімізді мекендейтін әртүрлі этностардың 
қазақтың дәстүрлі құндылықтарын 
қадірлеген өзара дос пейілділігі секілді асыл 
қасиеттері. Дамыған, ықпалды мемлекет 
құруға ұмтылу, көптің бірі болып қалмау 
қазіргі ұрпақтың асыл мұраты болу керек. 
Себебі, қазіргі заманда тек белсенді, қуатты 
мемлекет қана әлемдік қатерлерге төтеп бере 
алатын өміршең ел болып қала алады. Та-
рихты насихаттау, бабалардың ұлы істерін 

ұлықтау дегеніміз – мемлекеттілік рухын 
бірте-бірте ұлттық идеологияға айналдыру. 
«Мемлекеттілік» ұғымы тек мемлекеттік 
құрылым емес, мемлекеттілік дегеніміз – әр 
мемлекеттің дамуы мен қызметін ұйым-
дастыруға қажет идеялар мен көзқарастардың 
тұтастай жүйесі. Демек, «Мәңгілік Ел» идея-
сы ұлттық-мемлекеттік идеяның іргетасы, 
елдің болашағына қызмет ететін жасампаз 
идея. «Мәңгілік Ел» идеясы – мемлекеттілік 
дәстүрі. Жүз отызға жуық ұлттар мен он сегіз 
конфессиялық топ өкілдерінің береке-бірлігі 
жарасып, ынтымақтастықта өмір сүріп жа-
туы – еліміздің ұстанып отырған бейбітшілік 
пен келісімді сақтау жолындағы ұтымды са-
ясаты мен жүзеге асырып отырған ауқымды 
әрекеттерінің көрінісі.Сан ғасырлар бойы 
ата-бабамыздың арманы, бүгінгі ұрпақтың 
ақиқаты болған қасиетті тәуелсіздігімізді, 
елдігімізді сақтап, дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу – Мәңгілік Ел болудың нысаны. Ке-
лешек ұрпақтың жарқын болашағы үшін 
әрқайсымыздың ортақ құндылықтарға өз 
үлесімізді қосуымыз шарт. Мәңгілік Ел иде-
ясы – біздің мүдделерімізге, қоғамымыздағы 
тыныштыққа, ынтымақтастыққа қызмет 
ететін, бағыты мен бағдары анық жол 
болмақ. Сол арқылы бізді бейбітшілік 
пен келісімді, ұлтaрaлық татулық пен 
толеранттылықты сақтaй отырып, сындар-
лы сәттерден сүріндірмейтін ұлы мұрат. 
Бүгінгі қазақ елінің басты мақсаты – әлеуеті 
жоғары, экономикасы мығым, бірлігі 
жарасқан, бәсекелестікке қабілетті, ең 
мықты 30 елдің қатарынан көріну. Осы рет-
те, Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» бастамасы 
ұлы мақсаттарға жетелейтін игі қадам бола-
ры анық.

С.СӘРСЕНБЕКОВ,
Абай аудандық әділет басқармасының 

жетекші маманы

МӘҢ Г І Л І К  Е Л  И Д Е Я СЫ  – 
Ұ Р П А ҚҚ А  Ұ Л А Ғ А Т

Алтыншы шақырылған аудандық 
мәслихаттың алтыншы сессиясы болып өтті. 

Сессияға №8 Қасқабұлақ округінен 
сайланған депутат Мұқатаев Асқар  
Амантайұлы төрағалық етті. 

Сессияға аудан әкімінің орынбасары 
Еділбаев Марат Сейтжағпарұлы қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша: 
«Абай ауданында мал шаруашылығын да-
мыту бағытында атқарылған жұмыстар және 
жүзеге асырылатын шаралар мен алда тұрған 
міндеттер туралы» ауданның кәсіпкерлік, 
ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы Ду-
ман Нариманұлы, «Елбасының Жолдауы-
нан туындайтын міндеттерге сәйкес Архат 
ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы туралы» Архат ауылдық округінің 
әкімі Өміртаев Ардақ Аманғалиұлы баянда-
ма жасады.  

Жасалған баяндамалар бойынша шешімдер 
қабылданды.

Жарыссөзде №1 Қарауыл округінен 
сайланған депутат Молдаханова Рысбүбі 
Советбекқызы, Қасқабұлақ ауылдық 
округінің әкімі Мұқатай Асхат Амантайұлы, 
Абай ауданының ветеринария бөлімінің бас-
шысы Ахметов Жанабек Мұқанұлы сөйледі.

«2016-2018  жылдарға  арналған Абай 
ауданының  бюджеті  туралы»  Абай  
аудандық  мәслихатының   2015  жылғы  
23  желтоқсандағы  №33/3-V шешіміне 
өзгерістер  енгізу  туралы», «Тіркелген салық 
ставкаларының айлық мөлшерін бекіту 
туралы» Абай аудандық мәслихатының 
2012 жылғы 21 тамыздағы  №6-3 шешіміне 
өзгерістер  енгізу туралы» ауданның эко-
номика және қаржы бөлімінің басшысы 
Қари Қанатбек Амангелдіұлы, «Мүгедектер 
қатарындағы   кемтар  балаларды   жеке  

оқыту  жоспары бойынша үйде оқытуға 
жұмсаған шығындарды өтеу туралы» 
ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы  Тәтиева 
Сағдат Әбікенқызы, «Абай ауданы 
әкімдігінің жанындағы құқық бұзушылық 
профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның  құрамын бекіту туралы» 
Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 
24  желтоқсандағы №25/6-V шешіміне 
өзгеріс енгізу туралы», «Абай ауданының 
терроризмге қарсы комиссияның дербес 
құрамын бекіту туралы»   Абай  аудандық 
мәслихатының  2013 жылғы  20  тамыздағы  
№ 15/3-V шешіміне өзгерістер енгізу тура-
лы», «Абай ауданының қоғамдық кеңесінің 
құрамын бекіту туралы» Абай аудандық 
мәслихатының хатшысы 

Лдибаев Ерлан Арнаұлы,  таныстырып, 
шешімдер қабылданды. 

Абай аудандық мәслихатының кезекті 
жетінші сессиясының күн тәртібі мен 
төрағасы белгіленді.

Сессия соңында тұрақты комиссиялардың 
мәжілісі өткізіліп, онда «Аудандық әділет 
басқармасының өзіне жүктелген міндеттерді 
жүзеге асыруда тиісті заңдылықтардың 
қолданылуы туралы» аудандық әділет 
басқармасының басшысы Махметов 
Ақсұңқар Советұлы, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығының атқарып отырған 
қызметі туралы» халыққа қызмет көрсету 
орталығы бөлім басшысының орынбасары 
Мұсаханов Елдар Бақытханұлы есеп беріп, 
тиісті қаулылар қабылданды.

Қ.ЖАМАШЕВ,
Аппарат басшысы                                                                              

АЛТЫНШЫ ШАҚЫРЫЛҒАН АБАЙ АУДАНДЫҚ 
МƏСЛИХАТЫНЫҢ  

КЕЗЕКТ I АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ТУРАЛЫ
А Қ П А Р А Т Т Ы Қ   Х А Б А Р

Й

Заң және біз
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Бүгінде отандық білім беру саласында Елбасы белгілеп бер-
ген меже көп. Соның бірегейі-ел болашағы үшін маңызды 
жобалардың бірі саналатын үштұғырлы тіл саясаты болып 
отыр. Осыдан он жыл бұрын қабылданған жоба қазіргі күні 
толық пісіп-жетілді. Себебі, сол жылдарда-ақ Мемлекет басшы-
сы аталмыш жүйені кезең-кезеңмен жүзеге асыруды ұсынған бо-
латын. Осынау аралықта тіл саясатын сарапшылар да сүзгіден 
өткізді. Түрлі талқылаулар да болды. Нәтижесінде әлем елдері 
арасында өркениетті де мәдениетті ел ретінде танылуды мақсат 
тұтқан қазақ елі үшін бұл меже басты бағдар болып табылып 
отыр. Осыған орай бүгінде еліміздің мектептері жаңа жүйеге сай 
оқыту бағдарламаларына ауысуда. Оның астарында білім сала-
сына қатысты бірқатар ілкімді шаралар қолға алынды. Бұл рет-
те оқыту жүйесіне енген өзгерістер мен ұш тұғырлы тіл саясаты 
жөнінде біз де өз кезегімізде аудандық білім бөлімінің үштілділік 
жөніндегі жауапты маманы, білім бөлімінің әдіскері Имантай 
Бектөлеу Ақышұлымен сұхбаттасқан едік.

-Бектөлеу Ақышұлы, алдымен мектептердегі үш  тілде 
оқыту  жүйесі  туралы  айтып  өтсеңіз? Бұл  ретте  оқыту  
бағдарламаларына  қандай  өзгертулер  енгізілді? Жүзеге  асыру  
мерзіміне  тоқталсаңыз?

-Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы  2006  жылдың  қазанында  өткен  
Қазақстан  халқы Ассамблеясының XII  құрылтайында  алғаш  рет  
«Үштұғырлы  тіл»  туралы  жобаны  жария  еткен  болатын. Со-
нымен  қатар, 2007 жылы «Жаңа әлемдегі  жаңа  Қазақстан» атты  
Жолдауында  да «Тілдердің  үштұғырлылығы» атты  жобаны  кезең-
кезеңмен  іске  асыруды  ұсынды. «Біз  үштілді боламыз – бұл  жай  
ғана  тілек  емес,  бүгінгі  өмірдің  талабы. Мемлекеттік   тіл – біздің  
халқымыздың  ана  тілі,  оны  осында  тұратын  барша  жұрт  білуі  
шарт. Біз  ағылшын  тілін  де  білуіміз  қажет, себебі,  ол – ғылым, ин-
новация  тілі. Сондай-ақ, біз  орыс  тілін де  білуіміз  керек,  оны  біз  
меңгергенбіз, бұл  тіл - біздің  үлкен  көршілеріміздің  тілі» - деп  тіл  
саясатына  түсіндірме  берген  болатын,  яғни  бағдарламаның  басты  
идеясын  Қазақстанды бүкіл  әлем  халықтарына  үш  тілді  бірдей  
пайдаланатын  жоғары  білімді  мемлекет  ретінде  таныту еді. Атап  
айтар болсақ, олар: қазақ  тілі – мемлекеттік  тіл, орыс тілі- қарым-
қатынас  тілі,  ағылшын  тілі-дамыған  елдермен  терезе  теңестіріп, 
солардың  қатарына  қосылу  үшін  қажет.

 Қарапайым  тілмен  айтқанда,  қазақ  тілін  дамыту  қажет, орыс  
тілін  қолданамыз  және  ағылшын  тілін  үйренеміз. Егер  Елбасы-
мыз  құрған  жоспар  халық  тарапынан  қолдау  табатын  болса, онда  
еліміз  үлкен  жеңістерге  жетері  айдан  анық.

Біріншіден,  тілдердің  бірлігі – халықтардың  бірлігіне  алып  
келеді. Елімізде  қазақ, орыс,  ағылшын тілдері  тең  ұсталса, еліміз  
экономикалық  даму  жағынан  өрге  биік  белестерді  бағындырары  
сөзсіз. Екіншіден,  лингвистика  ғылымында көп  тіл білетін  адамның  
ойлау  аумағы,  дүниетаным-көзқарасы  мен  ой  өрісі  де кең  бо-

латыны  дәлелденген. Үшіншіден,  үштілділік  қазақ  тілінің  даму 
көкжиектерін  кеңейтеді.

Өздеріңіз  білесіздер, өткен  2015 жылдың  11 маусымында  об-
лысымызда «Көптілділікті  дамыту  жөнінде  2015-2018  жылдарға  
арналған  аймақтық  бағдарлама»  қабылданғаны  белгілі. Кешенді  
жоспардың  мақсаты: қазақ, орыс, ағылшын  тілдерін  еркін  меңгерген, 
үш  тілде  де  сауатты  сөйлеу  мәнері қалыптасқан  тұлға  тәрбиелеу. 
Бағдарламаны  жүзеге  асыру  үш  кезеңнен  тұрады. Бірінші  кезең 
2015-2016 оқу  жылы, екінші  кезең  2016-2017 оқу  жылы. Республи-
ка  бойынша  үштұғырлы тілді  меңгеру  жөнінен  қанат қақты,  облыс  
ретінде  алынып  отырған  өңіріміздегі – бұл  кешенді  жоспардан  
үлкен  нәтиже  күтілуде.

Бағдарламада  ағылшын  тілін  оқытуға  ерекше басымдылық  
берілген. Атап айтар болсақ, оқу  жоспарының  вариативті  бөлімінен  
ағылшын  тілін  оқытуға 1-3 сыныптарда  2 сағатқа  дейін,  4 сыныпта 
3 сағатқа  дейін, 5-8 сыныптарды 4 сағатқа  дейін, 9-11 сыныптар-
ды  5 сағатқа  дейін  арттыру  көзделген. Сонымен қатар, қазақ сы-
ныптарында орыс  тілін  оқытуға  1-11 сыныптардың  барлығына  1 
сағаттан  қосылмақ. Сондай-ақ  ағылшын  тілін, қазақ  сыныбындағы  
орыс тілін, орыс сыныбындағы қазақ тілін  оқытуда  сыныптар  10-12 
оқушыдан  артық  емес кіші топтарға  бөлінеді. Бағдарламада  аралық  
бақылау  қорытындысы  негізінде  аталған тіл пәндері  мұғалімдерін  
және  жаратылыстану  бағытындағы пәндерді  ағылшын  тілінде 
оқытатын  мұғалімдерді  қосымша  материалдық  жағынан  ынталан-
дыру  қарастырылған.

-Осы орайда туындайтын бір сауал - жаңа  жүйені  қазіргі  
білім  беру  процесіне  енгізуде  ұстаздар  біліктілігін  шыңдау  
қаншалықты  маңызды?

-Әрине, білім саласындағы  осы бір  аса  ауқымды   міндетті  
жүзеге  асыруда  шешуші  рөл атқаратын  мұғалім  екені  белгілі. 
Дәлірек  айтсақ,  қазіргі  заманауи  білім  берудің  озық  әдіс-
тәсілдерімен  қаруланған  мұғалімнің  кәсіби  шеберлігіне  байланыс-
ты. Бұл  орайда  ауданымыздың  білім беру  саласында  да  мақсатты  
жұмыстар  атқарылуда. Мәселен, осы  жылдың  қаңтар-ақпан  айла-
рында  барлық  ағылшын  тілі  мұғалімдері  орыс сыныбына  қазақ  
тілінен  сабақ  беретін  және  қазақ  сыныбына  орыс  тілінен  сабақ  
беретін  мұғалімдер  диагностикалау  мен  тест  тапсырудан  өтті. 
Нәтижесі  жаман емес. Ақпан-наурыз  айларында  қазақ  сыныбы-
на  орыс  тілінен  сабақ  беретін  барлық  мұғалім  Абай   атындағы  
мектеп-лицей  базасында 1 айлық  курстан өтті. Жаңартылған  оқу  
бағдарламасы  бойынша  біліктілікті  жетілдіру  жөніндегі «Өрлеу»  
ұлттық  орталығының  сертификаттарын  алды. Сәуір  айында  
Өскемен  қаласында  өткен   жаңартылған орыс  тілі  оқулығының  ав-
торы, Мәскеу  университетінің  деканы, педагогика  ғылымдарының  
докторы  Е.Хамраевамен  өткен  кездесу  семинарға  орыс  тілінің  
мұғалімдері  бір  кісідей  қатысып  қайтты. Маусым  айында  барлық  
ағылшын  пән  мұғалімдері  Кембридж  университетінің оқулықтары  
бойынша оқыту  жөніндегі  семинар-курсқа  қатысты. Бүгінде орыс 
тілі  мұғалімдері  жаңаша  оқыту  әдістемесі  бойынша  біліктілігін  
көтеру  курстарынан  өтуде. Алда  ағылшын  тілі  мұғалімдері 
де өтпек. Барлық  мектеп  жаңартылған  оқу  бағдарламалары  
негізіндегі оқулықтармен,  әдістемелік-нұсқаулықтармен және Кем-
бридж  университеті  оқулықтарымен  қамтамасыз  етілген.

-Биылғы  оқу  жылынан  бастап  1 сынып  жаңа  бағдарламамен  
білім алуда. Бұл  жаңашылдықтың  ерекшеліктері  мен 
тиімділіктері  қандай?

-Иә,  биылғы  оқу  жылынан  бастап 1 сынып  оқушылары  оқуды  
жаңартылған  оқу бағдарламасы  негізінде  бастап отыр. Маусым  ай-
ында  ауданымыздағы  барлық  бастауыш  сынып  мұғалімдері  білім  
беру  мазмұнын  жаңарту  бағдарламасы  бойынша  біліктілікті  арт-
тыру  курстарынан  өтіп  келді. Басты  жаңалықтардың  бірі – оқу  
процесіне  алғаш рет  ағылшын  және  орыс  тілі,  жаратылыстану 
пәндерінің  енгізілуі. Сондай-ақ  бұрынғы  сурет  пен  еңбек  пәндері  
біріктіріліп,  көркем-еңбек  пәні  болып  оқытыла  бастады. Әліппенің  
орнына  сауат  ашу  пәні  енгізілді. Бұрын Әліппе  І-ші оқу  жарты 
жылдығында  аяқталатын,  ал  сауат  ашу  жыл  бойына жүргізіледі.

Екінші бір  жаңалық  ретінде  биылғы  оқу  жылынан  бастап 1 
сынып  оқушыларының  5 күндік  оқу  аптасына  көшкенін  айтуға  
болады. Және де бір  сабақ  уақыты  35  минутқа  дейін азайтылған. 
Ендігі  бір  ерекшелік – пән  сабақтары  ортақ  тақырып аясында  

біріктіріліп  оқытылатыны. Екінші  бір  сөзбен айтқанда, бір тақырып,  
бір  мезгілде, әр  пән  бойынша  үйлестіре  өткізіледі. Бұл –тереңдете  
игеруіне  жол  ашады. Ал,  жалпы  жаңа  бағдарлама – оқушының  
ойын  жетілдіруге,  зерттеуге  өзіндік   қорытынды  шығаруына  
негізделген. Бұл  арада  мұғалім  бұрынғыдай  бәрін  өзі  айтып,  
түсіндіріп  бермейді. Ол бағыттаушы,  нұсқаушы ретінде  болады. 
Оқушы  болса,  өзі  зерттеп, ойлап,  ой  қорытады,  қорытынды  жасап,  
тапсырманы  орындайды. Ал,  ағылшын  тілі  болса,  бірінші  кезеңде  
фонетикалық  тұрғыда: тыңдалым,  айтылым  түрінде  өткізіледі.

-Үш тұғырлы  тіл  саясаты мемлекеттік  тілдің  бүгінгі  
қоғамдағы  орнына әсер  етпей ме?

-Қазіргі  кезде  үштілділік  жөнінде қоғамда  екі  ұдай  пікірлер  
қалыптасқаны  белгілі. Оның бірі- ана  тіліміз  ағылшын  тілінің  та-
сасында  қалып,  қолданылу  аясы  тарылып  кетпей ме  деген  қауіп. 
Екіншісі – балалардың  басын  ауыртпай-ақ  5 сыныптан  бастасақ  та, 
кеш  қалмаспыз  деген  уәж.

Жалпы  бұл  арада алдымен  мынаны айта  кеткен  дұрыс. Біріншіден,  
бағдарламадағы  үш  тілдік  жүйе  барлық  қазақстандықтар  үшін  
бірдей  жағдай  жасайды  және  де  қазақ  тілінің  қолданылу  аясын  
шектеу,  тарылту  туралы  қандай  да  бір  мақсат  мүлдем жоқ деуге 
толық негіз бар. Аталған  бағдарламаның  негізгі  мақсаты: Елбасы  
ұсынған  «Мәңгілік  ел» идеясын  орындауға  бастайтын,  оған  негіз  
қалайтын  платформа  жасау. Өйткені  «Мәңгілік ел» білімі заман  
талабына  сай,  әлемдегі  ғылым  мен  техниканың,  жалпы  әлемдік  
өркениеттің  жаңалығын  еркін  біліп,  еркін  игеріп,  қолдана  ала-
тын  Қазақстанның  мәңгілік  қоғамын  құруға  арналған  «Нақтырақ  
айтсақ, болашақта,  үш  тілде  сапалы  білім  беретін отандық  білім 
беру  жүйесін  құру.

Бұл  жерде көп  ұлтты,  конфессиялы  мемлекет  екенін,  естен  
шығармауымыз  керек. Екіншіден,  үш  тілді  жүйе  барлық  
қазақстандықтар  үшін,  баршамыз  үшін  тең  дәрежедегі  жағдай  
жасайды, барлық  адамдарды  ақпаратқа  жету  жолында  тең  
мүмкіндікпен  теңестіреді. Ағылшын  тілі  мен  тіл  оқу  үдерісіне  тепе-
тең  жағдайда  қатысады. Бұл  орысша  және қазақша сөйлейтіндердің  
ақпараттық,  одан  кейін  әлеуметтік  өрісте  де  бірігуіне  де жағдай 
жасайды. Ұлттардың  топтасуына,  түсінісуіне  жол  ашылып,  қазақ  
тілінің даму  аясы  кеңейеді. Ұтымды жаңа білім  беру  жүйесінің  
арқасында  мемлекеттік  тілде  сөйлейтін  қазақстандықтардың  саны   
арта  түспек. Осылайша  үштілділік –татулық  тірегіне айналады. Ал,  
қазақ  тілі  - мемлекеттік  тіл  ретінде  Елбасымыздың  айтқанындай  
«барша  қазақстандықтарды  біріктірудің  басты  факторы»  болып  
қала  бермек.

-Ағылшын  тілін  ерте  жастан  оқытудағы  көзделген  мақсат  
қандай?

Қазіргі  жаһандану  мен  инновациялар  заманында  барша  елге  
ортақ  болып,  дүниежүзілік  тіл  болып  отырған қарым-қатынас 
құралы 

- ағылшын  тілі  екені  бүгінде  баршаға  аян. Деректерге  сүйенсек,  
бұл  тілде  бүгінде  әлем  бойынша 1,5 миллиард  адам  сөйлейді  екен. 
Интернеттегі  барлық  ақпараттың  60-қа  жуық  пайызы  ағылшын  
тілінде. Бір  ғана  мысал, медицина  саласындағы  ең  озық  дүние  
жүзінің  еңбектерінің  90 пайыздан  астамы  ағылшын  тілінде  
жазылған  екен. Сондықтан  да  білім  мен  техниканың  тілі  ағылшын 
тілі болғандықтан,  білім  мен  ғылымның  әлемдік  озық  тәжірибесін  
игеру  үшін,  ағылшын  тілін  жедел  үйрену  қазіргі  таңда ауадай  
қажет  екендігі  жиі  айтылуда. Еуроодақтағы  28  елдің  17-сінде  
ағылшын  тілін  үйрету  балабақшадан  басталуда. Экономикалық  
ынтымақтастық  пен  даму  ұйымына  кіретін  17  елде  ағылшын  тілі  
бастауыш  мектепте  екпін  түсіре  оқытылады. Білімдік  базаның  
балалық  жаста қалыптасатыны әлдеқашан  дәлелденген.

2019 жылдан  бастап  4 пән (физика, химия, биология, информати-
ка) 10-11 сыныптарда  тек  ағылшын  тілінде  оқытылатыны  белгілі. 
Сол  себепті  4 пәнді  ағылшын  тілінде  оқытуды  бастау  үшін, оны  
үйренуді  бірінші  сыныптардың  бастап  оқыту  қажеттігі 

 туындап  отыр. Қорыта  келгенде, қазіргі  ғарыш  жылдамдығындай  
зымыраған  заманымызда  үш  тұғырлы  тіл – ұлт  келешегі  үшін,  
ұрпақ  келешегі  үшін де  аса  маңызды  дегім  келеді.

-Сұбатыңызға рахмет!
Сұхбаттасқан Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,

«Абай елі»

  Білім көкжиегі

 Б Е К Т Ө Л Е У  И М А Н Т А Й : ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ –                                  
ҰЛТ КЕЛЕШЕГІНЕ ҚАЖЕТ

Абай еліндегі қоғамдық-саяси шаралардың көшбасында 
«Нұр Отан» партиясының аудандық филиалы тұр. 
Әлеуметтік сипаттағы түрлі акциялар мен қоғамдық 
қабылдаулар филиалда жиі ұйымдастырылады. Мұнымен 
қатар әрине, Елбасы саясатының, мемлекеттік 
бағдарламалардың ұлылар елінде де жүзеге асуына тікелей 
бастамашы болуда. 

Жуырда аталмыш филиалда тағы бір келелі басқосу 
өтті. Бұл жолғы жиын өзегі еліміздегі әлеуметтік төлемдер 
бойынша жаңадан енгізілген өзгерістерді жұртшылыққа 
түсіндіру болатын. Айта кететін жайт, жыл басында зей-
неткерлерге қосылатын төлемақы мен 2018 жылдан бастап 
өзгеретін базалық зейнетақының қайта тағайындалатыны 
бұл саладағы соңғы жаңалық. Ал бұл орайда мемлекеттік 
төлемдерге қатысты бірқатар заңнамалық өзгерістер де 
орын алатыны белгілі. Осы ретте жағымды жаңалықты 
жеткізуге келген Әлеуметтік төлемдерді ведомство аралық 
есептеу орталығының Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
департаментінің директоры Жанат Умергалиева мен ҚР-ның 
мемлекеттік қызмет істері министрлігінің ШҚО бойынша 
департаментінің бас маманы Жамбасдаев Серік Кеңесханұлы 
тұрғындармен арнайы кездесті. Абай еліне осымен үшінші 
мәрте жүздесу өткізіп отырған орталық директоры Жанат 
Кәукенқызын қарауылдық қариялар да жылы қабылдады. 

Жиынды алғысөзбен ашқан аталмыш орталықтың Абай ау-
даны бойынша басшысы Мейрамгүл Нұрланова меймандар-
мен таныстырып, сөз кезегін ұсынды. 

Алдымен бүгінгі күндегі басты қоғамдық дерт сыбайлас 

жемқорлық жайында сөз сабақтаған Серік Кеңесханұлы 
осынау жымысқы қылмыстың салдары мен себептеріне, 
орын алу көріністеріне тоқталып, көлемді баяндамасын 
дәйекті деректермен тұздықтады. Сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметкерлер арасында заң бұзушылыққа итермелейтін 
фактілер мен қылмысқа қатысы бар лауазымды тұлғалардың 
қатаң жазалатындығын да жеткізді. Келесі болып зейнетақы 
жүйесіндегі өзгерістер жайында сөз алған Жанат Кәукенқызы 
өз саласындағы бірқатар жаңашылдықтармен таныстырып  
өтті. 

Мәселен, қаңтар айынан бастап зейнетақы мөлшері 9%-ға 
өссе, басқа да түрлі әлеуметтік төлемдерге 7% қосылады екен. 

Ал, 11985 теңгені құрайтын базалық зейнетақы 2018 жылдың 
шілде айынан бастап 1998 жылға дейінгі еңбек өтілдері бар 
зейнеткерлер үшін қайта қосылып есептелетін болса, 1998 
жылдан бастап зейнетақы жарнасы төленген тұлғалар үшін 
әрбір салымы өз алдына белгілі жүйемен есептелмек. 

Кезінде зейнетақы төлеу орталығы деп аталатын мекеменің 
атауы өзгергелі бері атқарар қызметі де біршама жаңарғаны 
мәлім. Мәселен, бұрындары қариялардың құжаттарын 
қабылдап, өздері тағайындайтын-ды. Ал қазір Халыққа 
қызмет көрсету орталығы арқылы әлеуметтік төлемдерді 
ведомство аралық есептеу орталығының Абай аудандық 
филиалы Мейрамгүл Мұқатайқызы арқылы бекітіледі. 
Осы және өзге де ұқсас тақырыптарды кеңінен қамтып, 
жүйелі түсіндірген Жанат Кәукенқызы жиналған көпшілікті 
тұшымды мағлұматқа қанықтырды.

Жиын барысында ауыл ақсақалдары Манатай Толғамбаев, 
Байбота Орынбаев, Шыңғыс Несіпбаев пен көп балалы ана 
Қарлығаш Жүнісбековалар сауалдарын қойып, сәйкесінше 
жауаптар алды. Жұртшылық сұрақтары әсіресе мемлекеттік 
қызмет пен зейнетақы жайында өрбіді. Көңіл толтырар жа-
уап алған тұрғындар келген меймандарға алғыстарын айтып, 
ризашылықтарын білдірді. 

Кездесу соңында «Нұр Отан» партиясының Абай аудандық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қайырғазы 
Дүрмекбай жиынды қорытындылап, керекті мәліметтерді 
еншілеткен келелі басқосу болғанын жеткізді.

«Абай елі» ақпараты

Келелі кездесу

ЗЕЙНЕТАҚЫ  ЖҮЙЕСІНДЕГ І  ӨЗГЕР ІСТЕР ТҮСІНДІР ІЛДІ
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Ағымдағы жылдың көктемінен бастап аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген бөлімнің ұжымы 
қызу қарбалас үстінде. Негізгі міндеттері – кәмелеттік 
жасқа толған әр бозбаланы тізімдеп, Отан қорғау 
қызметіне шақырылған жастарды арнайы кесте бойын-
ша еліміздің әр түкпіріндегі әскери бөлімдерге  шығарып 
салу. 

Қазақстан халқы Қарулы Күштеріне сенеді және мақтан 
тұтады, өйткені  әскер - мемлекет қорғаны, бейбітшілік тірегі. 
Ал, өз Отанына, Елбасына адал қызмет ету - әрбір әскери 
қызметшінің қасиетті борышы. Кеңес Одағының Батыры, 
Халық қаһарманы, ұлт мақтанышы, аты аңызға айналған 
қолбасшы, баһадүр  Бауыржан Момышұлы «Ерлік-елдің 
қасиеті, жүректілік- жігіттің қасиеті», «Ерді-ел үшін, жігітті- 
жұрт үшін мақта»-деп тегін айтпаған. Бұл сөздерде өнеге бар. 

Ел Президенті, Бас қолбасшы Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы 
аясында қарулы күштер саласына баса мән беріліп, Қазақстан 
әскерінің жағдайы жылдан жылға дамып, көркейіп келеді. 
Оның дәлелі біздің ауданымызда да орын алуда. Мәселен, 
12 қазан күні аудандық мәдениет үйінде Қарулы күштерді 
жас сарбаздармен қамту және әскери сала беделін артты-
ру мақсатында Абай ауданының Қорғаныс істері жөніндегі 
біріктірілген бөлімінің ұйымдастыруымен «Әскер өмір 
мектебі» атты Отан қорғауға  шақырылған жас сарбаздарды 
шығарып салуға арналған салтанатты жиын өткізілді.  

Еліміздің Әнұранымен асқақтата шымылдығын түрген сал-
танатты кеш барысында Абай ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі біріктірілген бөлімінің бастығы, майор Мукашев 
Марлен Жансерікұлы өзі қатысып, ел қорғайтын ерен ұлдарға 
сәт сапар тіледі. Ол өз сөзінде «1995 жылғы 30 тамыздағы 
ҚР конституциясының 36 бабында Қазақстан Республика-

сын қорғау - оның 
әрбір азаматының 
қасиетті парызы және 
міндеті делінген. Сап 
түзеп, сарбаз болу - 
ер азаматтың туған 
жер, Отан алдындағы 
қасиетті боры-
шы.  Тәуелсіз қазақ 
елінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін 
әскер қатарын батыл 
да жігерлі жастармен 
толықтыру әскери 
к о м и с с а р и а т т ы ң 
міндеті болып табыла-
ды. Қорғаныс бөлімі ел 
қорғайтын ер азамат-
тарды іріктеп, әскер 
қатарына дайындауда. 
Сарбаздар тобының 

алғашқы тобы қазан айының 9-ы күні аттанды. Әскерге 
қуана баратын жастар отбасында патриоттық тәрбие алған, 
Отаншыл  азаматтар, сарбаз қатарына қосылуға ниетті, себебі 
олар әскери билет жақсы қызметтің жаңа көкжиегін ашаты-
нын біледі. Ата-ана баласын әскерге жіберуге қорықпасын. 
Әскерде темірдей тәртіп болу үшін нәтижелі шаралар 
қолданылуда. Сарбаз епті де батыл, қырағы болуы тиіс. Елін 
қорғауға ант берген жауынгерлердің елжандылығы сөнбей, 
ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін демекпін» - деп атап 
өтті. 

Отбасындағы ер азамат  ұл баланы Отан сүйгіштікке, Отан 
алдындағы азаматтық борышын түсіне білуіне, келешегіне 
өзі нық қадам басуына, көпшіл болуына жанұядағы тәрбие 
ықпал ететіні мәлім. Міне, осындай жанұяның отағасы, 
бүгінде Алматы қаласындағы 2021 әскери бөлімінде әскери 
борышын өтеп жатқан қатардағы жауынгер Тайтөлеуов 
Ернұрдың  әкесі Тайтөлеуов Медғат сахнаға көтеріліп өзінің 
ізгі лебізін, ұлы жайлы толғанысын, жас сарбаздарға тілегін 
жеткізді. 

Биыл Кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 
27 жыл толып отыр. «Өткенін ескермеген өшеді, өткенін 
қастерлеген өседі» - демекші, берер тәлімі мол тарихтың тірі 
куәгерлері - Ауған соғысының ардагерлері. Азалы Ауған 
тақырыбы ешқашан да ұмытылмайды. 

Келесі кезекте сөз алған Ауған соғысының ардагері 
Мұқышев Айнұр жас сарбаздарға отанды сүю, қайсарлық, 
ерлік сынды қасиеттер жайлы тереңнен толғап, азаматтық 
парыздың ішінде ең үлкені «Отан қорғау» жауынгер жүгі 
қашанда салмақты дей келе, жас сарбаздарға сәт сапар тіледі.  

Жас шақырылушыларды патриоттық рухта тәрбиелеуде ұлы 

тұлғаларымыздың ісі мен өнегесін үлгі етіп, артта қалдырған 
бай мұрасын насихаттай отырып, Тәуелсіз елдің лайықты 
азаматтары етіп тәрбиелеу әскер өмірінде жалғасады. Ендігі, 
өсіп келе жатқан Тәуелсіз елдің болашақ жауынгерлеріне 
Отан алдындағы парыздарын өтеуге аттанғалы отырған 
ағаларына ақ жол тілеуге келген Қарауыл гимназиясының 
11 сынып оқушысы Досболов Бекзат та жалындата жырмен 
шашу шашты. 

Жарқын күннің шуақты болуы үшін аянбай тер төккен, 
Қазақстан Республикасының өркендеуіне өз үлестерін қосқан 
қадірлі  ардагер аталарымыз бен ағаларымыздың өсиеті  
өскелең ұрпаққа  ұлағат екені даусыз. Сондай аталарымыздың 
бірі Абай ауданының ардагерлер кеңесінің төрағасы, «Абай 
ауданының Құрметті азаматы» Түңлікбаев Марат әскерге 
кететін шақырушыларға алдыңғы ағаларының жолын берсін 
деген тілекпен, болашақта осы жастардан антына адал, елін, 
жерін сүйетін намысшыл жастардың шығатынына сенім 
білдірді.  

Бүгінгі аттанар жол - Отан алдындағы атқарар міндеті! 
Еліміздің өркендеп, заманымыздың тыныш болуы жас 
ұрпақтың қолында. 

Салтанатты жиын соңында сахнаға көтерілген Отан 
қорғауға аттанғалы отырған  болашақ  сарбаздарға  
ауданымыздың қадірменді қариясы, Абай ауданының 
Құрметті азаматы Манатай Толғанбаев ақсақал ақ тілекпен 
бата беріп, сапарларына сәттілік тіледі.  Осылайша, тәрбиелік 
мәні терең жиын өз мәресіне жетіп, болашақ Отан қорғаушы 
сарбаздарға Отан алдындағы әскери борыштарын ойдағыдай 
орындап, ел іргесі тыныш болып, бейбіт күн аясында аман-
есен елге оралсын деген тілек білдірілді. 

Осы орайда  кешті әнмен әрлеп, әсем әндерден шашу 
шашқан Мәненова Еркеназ, Кәрменова Ақбота,  Жақсыбеков 
Таңнұр, Ағдәриева Ақбөпе, Советқызы Талшын сынды Абай 
елінің жас өнерпаздарының өнерлеріне дүйім жұрт сүйсіне 
қол соқты.  

Сөз орайында айта кетейін, мен де кезінде елін жа-
удан қорғаған батыр атаның ұрпағымын. ҰОС-на 
қатысқан ардагер әкем, өмірінің 40 жылын ұстаздыққа 
арнаған Қабдуәли Қапақов осындай болашақ сарбаздарға 
әскердің не екенін, соғыстың тауқыметін, сол бір сұрапыл 
күндерді ертегідей әңгімелеп, елімізде тек бейбіт күннің, 
атар таңның арайлысын ғана тілеп отырушы еді. Сол 
себепті, еліміздің өркендеп, тыныштығымыз бен бейбіт 
тірлігімізді кірпік қақпай күзететін, халқымызға қорған 
болар, антына адал, әскеріміздің айбынын асқақтатын 
жас сарбаздарымызға мен де мықты денсаулық, Отаны-
на адалдық пен жаужүректілік, еліне есен оралуы-
на тілектеспін. Тәуелсіздік тұғыры әрдайым биікте 
желбіреп, ел іргесі тыныш болғай!

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Азаматтық борыш

ЛІҢДІ ҚОРҒАП, 
СЕН ОРАЛ 

СПОРТ ЖАРШЫСЫ

ЖАС  С А Р Б А З !Е

Осыдан біраз бұрын, 15 – 17  қазан күндері аралығында  Семей қаласында 2000 жылы туған 
жасөспірім қыздар арасында волейболдан К.Абетаева атындағы ашық турнир болып өтті. 
Аталмыш жарысқа Астана қаласынан екі команда, Семей қаласынан  үш, Өскеменнен  екі ко-
манда және Абай  ауданының құрама командасы қатысып, өзара жүлделі орындарды сарапқа 
салды. 

Осылайша 8 команда бақ сынасқан, екі күнге созылған жарыс мейлінше тартысты өрбіді. 
Айта кету керек, бұл жолғы кіл азулы командалар жиналған бәсекеде Абай ауданының 

намысын құрама команда құрамына алынған Төлеуғалиқызы Гүлсана, Дакенова Әйгерім, Ма-
ратова Жанель, Айтбаева Мадина, Әділетқызы Жанар, Хұсайынова Арай, Қабжанова Гүлзат 
сынды бұрымдыларымыз қорғады.

Біріншілік біздің қыздарымыз үшін жүлделі аяқталды. Өрендеріміз ІІІ-ші орынға ие болды. 
Бұл әлбетте өте жоғары көрсеткіш.

Сонымен қатар, жарыс барысында бірқатар ойыншылар жекелеме аталымдар бойынша ма-
рапатталды. Атап айтсақ, Хұсайынова Арай «Үздік пас беруші» атағына ие болды. Қыздар 
командасын жаттықтырып, апарып-алып келген спорт мектебінің жаттықтыушылары Ибраев 
Сырым мен Мусин Досханның қосқан еңбектері өте зор екенін айта кету ләзім. Қыздарымыздың 
алдағы уақыттарда да жеңіс тұғырынан табыла берулеріне тілектестік білдіреміз. 

 АЗУЛЫ КОМАНДАЛАРДЫ АРТҚА 
ТАСТАДЫҚ

Қазан айы абайлық спортшылар үшін мейлінше қызу 
өтуде. Мәселен, осы айдың 14 – 15 күндері аралығында 
Қызылорда облысында 23 жасқа дейінгі жастар арасын-
да қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпио-
наты болып өтті. Ел көлемін қамтыған бұл біріншілікке 
де үкілеп қосқан палуанымыз бар.

Аталмыш чемпионатқа жас балуанымыз Құмаров 
Сұңғат қатысып, Абай елінің намысын қолдан бермеді. 
Білекті ұлымыз жүлделі ІІ орынды жеңіп алды. Осы-
лайша Сыр елін мойындатқан Сұңғат қазақ күресінің 
қыр-сырын, әдіс-айласын терең меңгерген кәнігі балуан 
екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді.

Сұңғаттың жаттықтырушысы спорт мектебінің оқу 
ісінің меңгерушісі, қазақ күресінің жаттықтырушысы, 
білікті бапкер Нұғыманов Айбек екенін айта кеткен 
орынды.

Абай елінің спорттық тарихында дзюдо күресі айтарлықтай маңызды орын алады. Олим-
пиада ойындарына енетін күрестің бұл түрі біздің ауданымызда да жақсы дамып келеді. Оған 
соңғы уақыттардағы ұйымдастырылып жатқан сайыстар мен дзюдо бойынша деңгейлік жа-
рыстардан жүлделі оралып жүрген өрендеріміздің жеңістері дәлел.

Жуырда 14-15 қазан күндері Қарауыл ауылындағы спорт модулінде мектеп оқушылары 
арасында дзюдо күресінен ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған аудандық жарыс бо-
лып өтті. Аталмыш шараның негізгі мақсаты жас балуандардың кәсіби спорттағы шеберлігін 
арттыру, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, дзюдо күресі арқылы ұлттық, 
патриоттық сүйспеншілікті арттыру болатын.  

Жарысқа қатысушылар жас ерекшеліктеріне сәйкес, 1999-2001 жылғылар мен 2002-2003 
жылы туғандар, 2004-2005 жылғылар болып салмақ дәрежелеріне қарай  топқа бөлініп сынға 
түсті. Жарысқа жалпы жиыны 200 оқушы қатысты. 

Балуандарымыздың даярлығы мығым екен. Бәсі жоғары сайыста әдіс-айланы мол қолданып 
жеңіске жеткендер де, қарсыласын қара күшпен иіріп, алып ұрғандар да болды.

Жарыс соңына қарай жеңімпаздардың есімдері де аталды. Қорытынды есеп бойынша 2004-
2005 жылы туған оқушылар арасында 26 келілік салмақ дәрежесімен бірінші орынды Әуезов 
мектебінің оқушысы Нартайұлы Нұртай иеленді. Бұл ең жеңіл салмақ болатын. Сондай-ақ, 
35 кг бойынша Абай атындағы мектеп-лицейінен сынға түскен Бейбітхан Сейфулла, 46 келіде 

Молдағалиев атындағы орта мектебінен келген Бекқасимов Жәнібек бірінші орынды иеленді. 
Ал 2002-2003 жылы туған оқушылар бойынша 35 келідегі Абай атындағы мектеп –лицейінің 

өрені Медетбеков Елжан, 38 келіде Тоқжігітов атындағы орта мектебінен Қайырбеков 
Мейірбек бас жүлдені жеңіп алды.     

Сонымен қатар, 1999-2001 жылы туған оқушылар бойынша 38 келідегі Абай атындағы 
мектеп-лицейінен Құмаров Байсиық пен 42 келілік Кәкітаев Алтынбек         бірінші 
орын алды. Ал ең жоғарғы салмақ дәрежелері бойынша 60 келідегі Бекбосынов атындағы 
орта мектебінің оқушысы Қадырұлы Ғани мен 73 келі салмақтағы Абай атындағы мектеп-
лицейінің балуаны Шаймұратов Келдібек  жеңіс тұғырынан табылды. Әлбетте, салмақ 
дәрежелері көп болғандықтан бұл тізімді толықтыра түсуге болады.   

Бұлардан өзге бірқатар салмақ бойынша сынға түскен семейлік жас балуандар да жүлделі 
орындарды қанжығаға байлады. Барлық жеңімпаздар Абай ауданының мәдениет, тілдерді да-
мыту, дене шынықтыру және  спорт бөлімінің арнайы медальдарымен және мадақтамаларымен  
марапатталды. 

Мұндай жарыстар алдағы уақыттарда да өз жалғасын таба бермек.

Спорт жаңалықтарына шолу жасаған 
Анар СӘРСЕНБИНА

Волейбол
 СЫР ЕЛІНЕН ЖҮЛДЕМЕН 
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Тәуелсіздік таңының жиырма бес жылында еліміздегі 
бұқаралық спорт айтарлықтай зор қарқын алды. Елбасы, 
Ұлт Көшбасшысының өзі тікелей назарға алып отырған 
осынау сала жыл өткен сайын жаңа қырынан көрініс та-
буда. Бұл ретте ауданымызда да спорттың сан түрі да-
мып келеді. Мәселен, ағымдағы жылы облыстық ұлттық 
ойындар спартакиадасында Абай елінің жүлделі үшінші 
орынды иеленуі бұқаралық спорт пен салуатты өмір сал-
тын қалыптастыруға бөлінген көңілдің нәтижесі. Рас, 
ауданымыздағы спорттық ойындар түрлі шаралар аясын-
да ұйымдастырылады. Әсіресе, ас пен тойда спорттық 
сайыстардың үлесі айқын байқалады. Бұл бір есептен 
бабалар дәстүріне сай иігілікті іс. Жуырда ауданымыз-
да қалыптасқан осынау игілікті үрдіс тағы бір мәрте 
орын алып, жаңашыл қырынан танылды. «Дәулетіңнен 
айрылсаң да, әулетіңнен айырылма» деген  халық 
даналығы осындайда ойға оралады.  Абай еліне ардақты 
болған ақсақал Мұсабеков Кәбер Мұқатайұлының атына 
ұрпақтары қатым түсіріп, 100 жылдық асында ат шап-
тырып, дүркіретіп той өткізді. 

Бұл күні Қарауыл орталығындағы зәулім «Хан Шыңғыс» 
атты сән-салтанаты келіскен тойханада ас беріліп, дүйім 
жұртшылық мол жиналды. Кәбер Мұсабеков жайлы тың 
естеліктер шертіліп,  елге сіңірген еңбегі, жақсы қасиеттері 
айтылды. Осы ретте айтып өтелік, Ұлы Отан соғысының 
ардагері Мұсабеков Кәбер Мұқатайұлы өз дәуірінде аудан 
экономикасының дамуына зор үлес қосқан жан. Майданнан 

оралған соң «Совхоз туы» газеті редакциясында әріп теруші, 
сондай-ақ, аудандық атқару комитетінің жалпы бөлімінде 
қызмет жасаған. Мұнымен қоса, аудан спортына зор үлес 
қосқан ардагер. Қазақ күресінде жауырыны жерге тиме-
ген, теңге алуда ешкімге дес бермеген, ат жаратып,  бәйге 
алған, аударыспақта қарсылас шыдатпаған жауырынды ба-
тыр болған ол елінің ардақты азаматы атанған-ды. Одан өзге 
мәрт мінез, жомарттық сынды ізгі қасиеттердің де Кәбер 
Мұқатайұлының бойында болғанына ел куә, қасиетті жер 
куә. 

Бұл орайда, әке ізін жалғаған тұяқ Кәберұлы Қанаттың 
бойынан жылқы жануарына деген құштарлықтың, за-

ман талабына сай еңбекқорлық қасиеттердің әкеден 
дарығанын көруге болады. Оған дәлел жетерлік. Мәселен, 
Қанат Кәберұлының бастамасымен осынау бәйгенің 
ұйымдастырылуы да атадан қалған мұраның жарқын үлгісі 
дер едік.

«Туысы бірдің уысы бір» дейді қазақ. Ағайын-туыс бо-
лып, әке есімін жаңғыртып, атағын аспандатып ас беріп, 
бәйге шаптырып жатқаны өсіп келе жатқан ұрпаққа, әулеттің 
отын өшірмей, жеті атасын біліп өссін дегені емес пе?! Һәм 
мұнымен қоса, бұқаралық спорт - денсаулық кепілі екенін жа-
стар санасына сіңіру деп білеміз. 

Осынау ұлан-асыр ас иелеріне келер болсақ, Қанат Кәберұлы 
мен  жары Зайра бірнеше жылдан бері кәсіпкерліктің 
тізгінін  ұстаған жандар. Ауданымыздың экономикасын 
дамытуға елеулі үлес қосып жүрген қос кәсіпкер жұп де-
сек артық айтпағандығымыз. Бірнеше АТС пен дүкендері 
бар кәсіпкерлер кейіннен аудандағы бірегей сәулет үлгісі 
саналатын әсем  ғимарат «Хан Шыңғыс» тойханасын бой 
көтертті. Енді міне, ұлылардың жерінде, Шыңғыстау төрінде, 
Қарауыл төбе белінде ат шаптырып бәйге жарыстырып, 
марқұм әкелерінің құрметіне ас беріп, артынша үлкен тойға 
ұластырып отыр. 

Құран-қатымнан шыққан қарақұрым қауым Қарауылтөбеге 

ағылды. 
 Ұлан-байтақ даламның құты болған, бабамыздан қалған 

ата кәсіптің бірі, ұлттық рух, ұлттық намыс, сананың 
іргетесы саналатын «Дала», «Жылқы», «Қазақ» деген үш 
ұғымды астастырған жылқы жануарын өсірген  қазақтың 
маңдайының бағы бар деседі. 

Аймақтық  бәйге болған соң ба, жан-жақтан ат арытып 
келген тамашалаушы көрерменде  есеп болмады. Бәйге десе, 
оның ішінде аламан десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ 
шығар. Ат жарысының ашылуымен құттықтау үшін сөз Абай 

ауданы әкімінің орынбасары Марат Еділбаевқа берілді. Ма-
рат Сейітжағпарұлы осынау шараны ұйымдастырушы Қанат 
Кәберұлына Абай елі атынан зор алғысын айта келе, дүбірлі 
бәйгені  ашық деп жариялады. 

Келесі кезекте, сөз алған ҚР Президенті сыйлығының 
иегері, ҚР мәдениет қайраткері, Қазақстан Журналистері 
академиясының академигі, талантты журналист, сазгер Серік 

Жанболат осынау оң үрдістің Шығыста да жалғасқанын 
екпін түсіре айта келе, сәйгүлік  баптап әкелген қауымға 
сәттілік тіледі. 

Осылайша, спорт ардагері Мұқанов Майдан шабандоздарға 
ақ батасын берген соң сайын дала төсін ат тұяғының дүбірі 
көмкерді. Ұлы Отан соғысының ардагері Мұсабеков Кәбер 
Мұқатайұлының 100 жылдық мерей тойында Тай жарыс, 
Топтық жарыс, Аламан бәйгесі сарапқа салынады. Ат жарысы 
Айбек Мамытов пен Аслан Тұрғазыұлы сынды  азаматтардың 
төрелігімен өтті. Белгіленген жүлде қоры қомақты екен. 
Тоқтала кетер болсақ, 5 шақырымдық қашықтықтағы тай жа-
рысына - 5 орынға сыйлық. 11 шақырымдық топ бәйге бойын-

ша 3 орынға сыйлық  22 шақырымдық аламанға қатысып, 
аты озғандарға 3 орынға сыйлық әзірленіпті. Басты сыйлық 
- ВАЗ2105 маркалы жеңіл автокөлік.

Аталарымыз тек бәйгеге ғана емес тай, құнан жарыста-
рына да зор көңіл бөлген ғой. Себебі, атбегі аталарымыз 
шашасына шаң жұқтырмас нағыз жүйріктерді солардың ара-
сынан іріктеп, сұрыптап отырған. Тай жарысына қатысты 
бізде біраз дау-дамай, түсінбеушіліктер болғаны рас. Тіпті 
тай жарысына ашық қарсы шыққандар табылды. Соның 
салдарынан 2000-2005 жылдарды кейбір аймақтарда жары-
стар мүлдем өткізілмеді. «Даудың басы – Дайрабайдың көк 
сиырынан басталды» дегендей, мұның себебі шетелдерден 
мыңдаған долларға сатып әкелінген жылқыларда болып 
шықты. Олардан алынған құлындардың сүйектері ірі, кесек, 
бойшаң болғанымен әлсіз болады екен. Оларды тай кезінде 
жарысқа қоссаң «сынып» қалады, жүрісті көтере алмайды. 
Ал, қазақы жылқылар, қазанаттың тайлары төзімді, шымыр, 
шыдамды келеді. Олар дүбірдің дыбысы шықса тұяғымен жер 
тарпып, жарысты іздеп тұрады. Бұл – біздің еуропалық аттар-
дан артықшылығымыз және ерекшелігіміз. Тай күнінде топ-
тан озған жүйріктер осынау бәйге барысында да анықталды. 
Бір әулеттің, елдің атын шығаратын 11 жас тұлпарлар осынау 
тай жарысында да дүбірлеп дара бөлініп мәре сызығын кесіп 
өтіп жатты.  Жүрегіміз лүпілге, көңіліміз қуанышқа толды. 

Жиналған барша жұрттың делебесін қоздырып, патша 

көңілін тасытқан тай жарысынан кейін, болашақ аламанға 
баптап жүрген бәйгелерді  топтық додаға қосқан тарлан 
жарысты тамашаладық. Одан кейін ауыздығымен алысқан 
сәйгүліктер жарысқан «Аламан бәйгеге» де кезек келді.  
Шашасына шаң жұқтырмай  жарыс жолына шыққан тоғыз  
сәйгүліктің шабысын тамашалаған жұртшылық   «Аттың ба-
сын жібер!», «Шап, шап, жануар!» деп қиқулаған атой салып, 
тамаша жанкүйер бола білді.  

Осылайша,  ұлы даланы дүбірлетіп еркін көсілген арғымақтар 
бәйгесі де өз мәресіне жеткен еді. Нәтижесінде, іріктелген, жа-
рауы келіп тұрған сәйгүліктер арасынан  «Аламан» бәйгеде  І 
орынды  Саржал ауылынан келген Қорғанбаев Жандостың 
«Шырын» атты сәйгүлігі (шабандозы Бекжан) ВАЗ-
2105 маркалы темір тұлпарды тізгіндеді. Екінші болып 
семейлік Аяпбергенов Қымбаттың «Шыңғыстау» атты 
сәйгүлігі  көмбені кесіп өтті. ІІІ орынды «Жезкиік» атты 
Қарағандыдан келген Смайылов Бейімбеттің тұлпары алды. 4 

орын Мамытов Олжастың «Үш қоңыр» тұлпарына бұйырса,  
Көкбай  ауылының «Баққоңыры» бесінші орын алды. 

Тай бәйгесінде І орынды Медеу ауылынан Сүлейменов 
Сұлтан-Бейбарыстың «Сарыарқа» сәйгүлігі, ІІ орынды Са-
кенов Серікжанның Шұбартаудан келген «Найза қасқасы», 
ІІІ орынды Би ата ауылынан Қайроллин Қанаттың «Тұмар» 
атты тұлпары, IV орынды Мамытов Олжастың « Самал» атты 
сәйгүлігі алса, Көкбай  ауылының жүйрігі «Қара сәуле» (иесі 
Оспанов Фазыл) бесінші орын алды. 

Ал топтық бәйгеде І орынды Би ата ауылынан (аттың иесі 
Сағатов Қанат) «Арғымақ», ІІ орынды Қарауыл ауылынан 
Кәбер атаның немересі Мұсабеков Дәулеттің «Елікқасқасы»,   
ІІІ орынды көкбайлық Базылханов Серіктің аты «Сүлікқара», 
IV орынды архаттық Айымғазин Ерасыл «Нұрқасқасы» 
иеленді. Бір қызығы, дәл осы дүбірлі ас өткен күні Кәбер 
атаның немересі Дәулет Мұсабековтің туған күні де тойлан-
ды. 

Міне, абайлық көпшілікті бір серпілткен елеулі шара 
да мәресіне жеткен болатын. Жұртшылық көңілінде 
бәйгеcсінен алған әдемі әсер қалды. Осы орайда, жаны 
жомарт, қолы ашық, мәрт демеушілерді атап өтсек,  
осынау бәйгеге аудан әкімдігі, аудандық мәдениет, спорт 
және тілдерді дамыту бөлімі, мәдениет үйі үлкен қолдау 
көрсетсе,  жекелеме жандардан: Шаймарданов Зекен, 
Мауқаев Жәка, Оспанов Фазыл, Аяпбергенов Қымбат,  
Мамытов Айбек, Қорғанбаев Жандос, Әміржан Жәнібек, 
Сағатов Қанат, Жүнісжанов Нұрғазы, Орынғожина 
Лаура, Садуақасов Серікжан сынды ел мерейін өсірген 
жандарға ел алғысы шексіз. Осылайша, Абайдай бабасы, 
Шәкәрімдей данасы, Мұхтардай мұхиты бар,  қашанда 
қонағы үзілмейтін Қарауылда, ұлылар жатқан  қасиетті 
топырақта  ауданымыздың қадірмендісі болған Кәбер 
Мұсабековтің 100 жылдығына арналған ұлан – асыр 
той ел-жұртына жақсылығын дарытты. Әке атын 

ардақтаған  ұрпақтары Қанат пен Зәйраның осынау 
ұлағатты ісі көпшілікке үлгі болары  сөзсіз.   Лайым, 
қазағымның тойы бітпесін! 

Анар СӘРСЕНБИНА,
                                                                       «Абай елі»

Ұлттық үрдіс

ҰРПАҚТАРЫ А С  Б Е РД І 
Ұ ЛАН - А СЫР
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Ауданымызда ақыл-ойды дамытатын 
тақталы ойын түрлері арасында әсіресе, 
тоғызқұмалақ жақсы дамыған. Ұлттық 
ойынның осынау түрі бойынша Абай елінде 
сайыстар жиі өткізіледі. 

Бұл игі  дәстүр жуырда тағы да орын 
алды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына  орай 
ауданымызда ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, денешынықтыру және спорт 
бөлімінің ұйымдастыруымен   жастар ара-
сында тоғызқұмалақтан жекелей чемпионаты 
өткізілді. 

Тоғызқұмалақ, дойбы сияқты ойындарға 
көңіл бөлген Абай бабамыздың ізін 
жалғастырып келе жатқан өскелең ұрпақ та-
лай  дүбірлі додаларда топ жарып жүр. Оның 
куәсі де, жаршысы да болып жүрміз.  

Бұл жолғы жекелей чемпионатқа  бес мек-
тептен елуге тарта оқушы қатысты. Атал-
мыш сайысты бапкер Назым Күзембай 
ашып беріп, ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, спорт және денешынықтыру бөлімі 

бастығының орынбасары Елдар Кәменұлы 
жарысқа қатысушы балғындарға сәттілік 
тіледі. 

Сайыс өте қызықты әрі тартысты өрбіді. 
Топ жарып, жүлде алған ойыншылардың 

есімдерін атап өткен жөн. Екі күнге созылған 
жарыс нәтижесінде Үлкен топтан  І орын  
Абилова Шырайлыға, ІІ орын Уәлибекова 
Перизатқа, ал ІІІ орын Кеңесбек Аружанға 
берілді. Үшеуі де Қарауыл гимназиясының 
оқушылары. 

Қыз балалар тобы бойынша І орынды 
Назымқызы Нұрайым, ІІ орынды Жабасо-
ва Айнара, ІІІ орынды Ақшекина Аружан 
(Шәкәрім орта мектебі) иеленді. Сонымен 
қатар, кіші топ (ұл балалар)  бойынша І орын  
Оралқанов Бағнұрға , ІІ орын Қайратұлы 
Нұралыға, ІІІ орын Тынысбекова Аймараға 
тиесілі болды.  

Қыз балалар  тобы бойынша І орын-
ды Назымқызы Айзада қоржынына салса, 
ІІ орынды Нұрғазықызы Ақмарал (Абай 
мектеп-лицейі), ІІІ орынды Қайсаханова 
Ажар бағындырды. Ортаңғы топ бойынша І 
орынды Әлемқызы Фатима, ІІ орынды   Ма-
май орта мектебінен келген Серікқали Әли, 
ІІІ орынды Кеңесбекова Ақбота жеңіп алды. 

Қыз балалар тобынан Әлемқызы Әмина оқ 
бойы озып шығып І орынды қанжығасына 
байласа, ІІ орынға Құралбекова Айым, ІІІ  
орынға Қимадиева Алуа лайық деп танылды. 
Жарыс соңында мәдениет жанашыры, текті 
атаның тұяғы Елдар Оразалы жеңімпаздарды 
ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, спорт 
және денешынықтыру бөлімі бастығының 
арнайы Алғыс хаттарымен, медальдарымен  
марапаттады.  

Тоғызқұмалақтан ұйымдастырылатын 
тартысты ойындар ауданымызда алдағы 
уақыттарда да жалғасын таба бермек.                                                                                                                                          
                                     Анар СӘРСЕНБИНА, 

                                                     «Абай елі»

Тәуелсіздікке арналды

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ  
БІРІНШІЛІГІНДЕ ТОП ЖАРДЫ 

Семейдің ииллиардерлер қаласы екені ту-
ралы мүлік пен капиталды жария ету бой-
ынша мемлекетпен өткізіліп жатқан кең 
ауқымды Жарна  барысында белгілі болды. 

Осылайша, соңғы екі жылда республи-
камызда заңды экономикалық айналымнан 
шығарылған мүлік пен ақшаны жария ету 
бойынша белсенділікпен Жарна өткізілуде.

Осы Жарнаның тәртібін, артықшылық-
тарын тұрғындарға жеткізу үшін, жария етуге 
шақыру мақсатымен мемлекеттік кірістер ор-
гандарымен көптеген іс-шаралар жүргізілуде, 
атап айтқанда: жария ету бойынша материал-
дар мен ақпараттар баспа құралдарында жа-
рияланды, әлеуметтік желілерде орналасты-
рылды, семинарлар өткізілді, теледидардан 
сюжеттер, сұхбаттар, көрсетілімдер беріледі.  

Тұрғындарға мүлік пен ақшаны жария 
етуді жеткізудің осындай бір әдістері бо-
лып, а.ж. 10 қазанында Өскемен қ. ҚАЕУ 
студенттерінің қатысуымен флешмобтың 
өткізілуі болды.

Осындай тәсілмен, ШҚО мемлекеттік 
кірістер департаменті және Өскемен қ. бой-
ынша мемлекеттік кірістер басқармасы, 
жарнаның аяқталуына 3 айдан аз уақыт 
қалғанына назар аударады.   

Өскеменнің жастары  және мемлекеттік 
кірістер органдары тұрғындарды Заңның 
күштілігіне сенуге және белсенділік танытуға 
шақырады, неге десек, жария ету тек 
ҚР аумағындағы ақша қаражаттары мен 
мүлікпен қоса, одан тыс орналасқандарды 
да заңдастыруға мүмкіндік береді. Сонымен 
бірге, 10%-дық  алым тек шет елдегі мүлікті 
заңдастырғанда және шотқа ақшаны салмай 
көрсеткенде төленеді.  

Сандар жағына келетін болсақ, 10 

қазандағы қалыпқа ШҚО мемлекеттік 
кірістер органдарына шет елдегі мүлік пен 
ақшаны жария етуге 45 декларация табыс 
етілді.   

Оның ішінде жалпы құны 8 млн. 874 мың 
теңгеге шет елдегі 3 жылжымайтың мүлік 
заңдастырылды (1 – Түркияда, 2 - Болгария-
да), ШҚО аумағында орналасқан, басқа 
тұлғаға ресімделген сомасы 9млн. 900 мың 
теңгені  құрайтын 11 объект жария етілді. 

Банктегі шотқа аудару арқылы 31 жеке 
тұлғамен 4 млрд. 496 млн. 788 мың теңге 
заңдастырылды, оның ішінде  Риддер қ. 
бойынша - 215 млн. теңге,  Өскемен қ. - 
882 млн. 209 мың теңге  және Семей қ. - 3 
млрд. 399 млн. 579 мың теңге. Көрсетілген 
жария ету субъектілері тәжірибе  жүзінде 
Жарнаның  қол жетімділігіне  көздері жетті, 
өткізіліп жатқан компанияға сенім білдіріп,  
«Қазақстан Республикасының азаматтары-
на, оралмандарға және Қазақстан Республи-
касында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау мәселелері бойынша» 
Заңының нормаларына және күшіне иланды. 

Енді, сәйкесінше, олар Заңмен жақталып, 
өз мүліктері мен капиталдары үшін 
алаңдамайды, қандай да бір мүлкінің пайда 
болу заңдылығы жөнінде сұрақ туындамай-
ды және жария ету субъектілерінің пайдасы-
на кепілдіктер беріледі.    

Осыған байланысты, шет елдерде 
мүлік пен ақша болған жағдайда, жария 
етудің қарапайым, қолжетімді тәртіптерін 
пайдалануға шақырамыз, өйткені айтылған 
деректер Заңның ақиқаттығының көрсеткіші. 

    Тұрлыбекова Әсем ҚАДЫРҚЫЗЫ,
ШҚО бойынша МКД бас маманы 

СЕМЕЙ–МИЛЛИАРДЕРЛЕР 
ЌАЛАСЫ

Күздің жаңбырлы күндерінде, көктемгі 
лайсаң уақыттарда Саржалдың ішкі 
көшелерімен жүріп тұрудың өзіндік 
машақаты бар. Бұл қолайсыздықтардан 
құтылатын күн де алыс емес секілді. 
Ауыл әкімдігінің 2016 жылғы жоспарына 
сәйкес, ауыл орталығының 1,5 шақырым 
көше жолы жөнделіп, асфальт төселмекші. 
К.Қайырханов және Ж.Жакина көшелері 
қалыпқа келтірілмек. 

Жері саздауыт келетін ауылдың үлкен-
кішісі жағымды жаңалыққа түгелдей дерлік 
қуануда. Ауылдағы қалған төрт көшенің де 
жолдары жөнделіп, асфальт төселетін күн 
алыс емес екеніне сенім арта түсуде.  

Бүгінгі мектеп, кірсе шыққысыз мәдениет 
үйі, спорт алаңдары, Ұлы Отан соғысы мен 
еңбек ардагерлері паркі, балалардың ойын 
алаңы, ғимараттары мен демалыс орын-
дары сияқты жөнделген көше жолдары да 
ауылымыздың ажарын аша түсері сөзсіз.     

Қарттар күні аталып өтті
Ауылымызда халықаралық Қарттар күні 

аталып өтілді. Атаулы күнге байланысты 
ауылдағы Мәдениет үйінде мерекелік кон-
церт өтті. Мәдени шараны саз мектебі, 
мәдениет үйі қызметкерлері мен әжелер 
ансамблі мүшелері ұйымдастырды. 

Мерекелік концерт қарттардың өмір 
белестерінен естеліктер, жастарға деген бата-
тілектерімен алма-кезек жүргізіліп тұрды. 

Кешті жүргізуші С.Жұмасиянова мен 
Б.Мержақыптың ұйымдастыруымен «орамал 
тастамақ» сынды ұлттық ойындар да ойна-
лып, шарт бойынша қарттардың өздері де 

ән шырқап, көңілдерін көтерді.  Мерекелік 
бағдарламаға қатысқан ауыл қарттары 
М.Мұқанов, Қ.Бекбатыров, Т.Төлахметов, 
Қ.Акишев, С.Мәденова, Н.Құсайыновалар 
алғыстарын білдірді.

Ұстаздар күнінде
Биылғы оқу жылындағы дәстүрлі 

ұстаздар мерекесі күні «Ш.Тоқжігітов 
атындағы Саржал орта мектебі» мемлекеттік 
мекемесінде де ерекше аталып өтілді. Бұл 
атаулы күнді саржалдық ұстаздар ұжымы 
жаңа табыстармен, білім саласындағы 
айтарлықтай жетістіктерімен қарсы алды. 
Жылдық білімнің нәтижесі саналатын ҰБТ 
қорытындысы бойынша аудан мектептері 
арасында бірінші орынды иеленді. Жалпы 
орта білім беруде де Абай ауданының об-
лыс мектептері арасында бірінші орыннан 
көрінуіне саржалдық  мұғалімдердің қосқан 
үлесі зор. 

Ұстаздар мерекесіне байланысты Білім 
және ғылым министрлігінің құрмет грамо-
тасы мектеп директоры Е.Ақбергеновке, 
Республикалық «Дарын» орталығының 
құрмет грамотасы М.Маметрееваға, 
Ғ.Бекбосыноваға, облыстық және аудандық 
білім департамент мадақтамалары 
Г.Елубаеваға, Б.Балтабекке, А.Мұқановаға, 
аудан әкімінің Алғыс хаты А.Қадырға, 
Д.Жақтаеваға ерілуі ұстаздар еңбегіне деген 
әділ баға екендігі анық.

Ж.АСҚАРОВ,
«Саржал ауылдық округі әкімі 

аппараты» ММ бас маманы    

Саржалдан жаңалықтар
КӨШЕЛЕРГЕ АСФАЛЬТ ТӨСЕУ КӨЗДЕЛУДЕ

Ж і г е р л і 
ж а с т ы қ 
ш а қ т а р ы н 
ел игілігі 
жолындағы 
ерен еңбекке 
а р н а ғ а н 
б ү г і н г і 
қарияларға 
қ а н д а й 
қ ұ р м е т 
к ө р с е т с е к 
те лайық. 
Бұл ретте, 

ауданымыздағы көптеген іргелі мекемелер 
халықаралық Қарттар күніне орай мерекелік ша-
ралар ұйымдастырып, қазыналы қариялардың 
құрметіне орай тарту-таралғылар әзірледі.

Жуырда «БЖЗҚ» АҚ-ның  Қарауыл ауылындағы 

қызмет көрсету орталығының қызметкерлері 1- ші 
қазан - Қарттар күніне орай «Қариялар - қазынамыз» 
атты мерекелік іс-шара өткізді. Бұл күнге аталмыш 
орталық қызметкерлері тыңғылықты даярлық 
жүргізген болатын. Сондықтан да, ағымдағы 
жылғы атаулы күн айрықша өтті.  

Орталық қызметкерлері осынау іргелі іс-шара 
барысында Қарауыл ауылының тұрғыны аяулы 
ана, ғұмырының ұзақ жылдарын елінің игілігі 
жолындағы еңбекке арнаған жан, бүгінгі зейнет-
кер Қаным апаны салтанатты түрде құттықтады. 
Өз кезегінде ардагер апамыз да осынау күнге орай 
ыстық лебіз білдірген орталық қызметкерлеріне ақ 
алғысын жаудырып, еңбекте табыс тіледі.

Кешегі даналарымыз айтқандай, «қарты бар 
үйдің қазынасы бар» деген нақылды әрдайым жа-
дымыздан шығармау ләзім. Қариялар әрқашанда 
аман болсын! 

                                 Анар СӘРСЕНБИНА, 
                                                     «Абай елі»

АРДАГЕРЛЕРДІ  АРДАҚТАУ  ПАРЫЗ

Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету 
ата-бабамыздан  келе жатқан салтымыз. 
Қарттардың өмір тәжірибелері мен ақыл-
кеңестері, тәлім-тағылымдары біз үшін 
орны бөлек. Құндызды ауылдық округінде 
«Қарттар күні» аталып өтіліп, қарттарға 
құрмет көрсетілді. Ш.Әбенов атындағы орта 
мектепте директордың тәрбие ісі жөнінде 
орынбасары С.Байшеров 1 қазан күні «Қарты 
бар үйдің – қазынасы бар!» атты қарттармен 
ертеңгілік өткізді. Қоғамның ізгілігі - бала-
лар мен қарттарға жасалған қамқорлықпен 
бағаланатыны бұлжымас ақиқат. Бұл 
тұрғыда қамқорлық танытып, жанашыр бо-
лып, көмек қолын созып жүрген ауыл азаматта-
ры жетерлік. 14 қазан күні мерекелік дастархан 
жайып, қайырымдылық түстігін беру Құндызды 
ауылдық округі малдәрігерлік пунктінің 
қызметкерлері Қ.Нұғымаров, Н.Омарханов, 
Е.Қожағұлов, М.Рахымжанов, Е.Хасенұлының 
ұйымдастыруымен, демеушілігімен өтті. «Адина» 
тойханасында 80 адамға арналған ақ дастархан 
жайылды. 

Сонымен қатар ауылдық Клуб үйінің 
өнерпаздары мерекелік дастарханды «Қарттарым 
аман сау жүрсін» атты мерекелік концертімен 
әрледі. Е.Төлендиев «Әкелер», М.Әсенова 
«Ақжайнақ», «Бүлдірген», Е.Зейтінұлы «Беу ай-
дай», А.Уркимбаева «Кермарал» т.б. әндерімен, 
бишілер тобы аяулы қарттардың көңілдерін 
сергітіп тастады. Қарияларымыз жастардың 
өнерін тамашалап, ыстық-ықыластарына 
бөленді. Өз кезегінде Ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы Қайырбек ағамыз, Ақаш, Зейнеп-
хан, Оралбай, Аманғали сынды қарттарымыз 
малдәрігерлеріне, ауыл әкімдігіне, ауылымыздың 
аудандық мәслихат депутаты Қ.Нұғымаровқа 

алғыстарын, жылы лебіздерін білдірсе, ардагер 
ұстаз А.Нұрахметов «Ауылым» әнін әуелетсе, 
Нартайлақ, Санақбек, Қабдығали ағаларымыздың 
орындауында «Дүние-ай», «Қасқабұлақ», «Ана 
туралы жыр» әндері орындалды. Е.Қожағұлов 
ортамызда жүрген қарияларымыздың бір кез-
де елі, халқы, келешек ұрпағы үшін жасаған игі 
істерін айтып өтті. «Қазіргі кезде мемлекетімізде 
қарттарға үлкен мән беріп, көңіл аударып, жан-
жақты үкімет тарапынан  қамқорлық жасалуда. 
Қазақстанның өсіп-өркендеуіне, еліміздің тыныш 
өмір кешуіне өз үлестерін қосқан осы ардақты да 
аяулы қарттарымыздың арқасы деп есептейміз» 
деді мерекелік дастарханда сөз алған ауыл әкімі 
Т.Уркимбаев.  

«Көп жасаған қария, ақылы теңіз дария», 
олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпаққа табылмас 
қазына. Аяулы қарттарымызға құрмет көрсету - 
борышымыз деп білеміз. 

Бақытжан СЫДЫҚОВА,
 Құндызды ауылдық округі әкімі 

     аппаратының  жастар ісі жөнінде 
бас маманы 

ҚАРТТАРЫМ   АМАН  САУ ЖҮРСІН...

Жария ету
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ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
 Көкбай  ауылының  тумалары аяулы  ана, 

ардақты  әже, қамқор  жан  Бөпеғалиқызы 
Мағрипа (Марзия) өмірден  өткеніне 1 жыл, 
асқар таудай әкеміз Башерұлы Мәдениеттің  
дүниеден  өткеніне  21 жыл болды.Асыл  
бейнелеріңіз  мәңгілік  естен  кетпейді.

Тірлікте  өтеді  екен түлеп  көшің.
Еске алсаң  жаның  қалай  дір  етпесін,
Кетсең де  ортамыздан  сен алыстап.
Жан әке, өмір бойы жүректесің,

 Арамыздан  21 жыл  болды  кеткелі,
Сіздей  әке  біздер  үшін  көп пе еді?!
Сағынғанда,  қамыққан  бір  сәттерде,
Әке, сенің  мейірімің  жетпеді.
                                                     Бәрі  де  қоштасады  қорғанымен
                                                     Тағдырдың  қатал  заңы  ол да  білем
                                                     1 жыл болды жоғына  Анамыздың 
                                                     Күні  кеше сияқты  болғанымен
Сарғайып  жүректерде  жатқан  арыз,
Сіздерсіз  болашаққа  бастаған  із.
Дұға  етіп,  амалсыздан  сабыр  қылып,
Сағынып  осы  күні  еске  аламыз
                                                     Жан  едіңдер  баршаға  болған  үлгі, 
                                                     Ерте  кеткен  мәңгілік  жолға  нұрлы 
                                                     Жер  ана  құшағында  әлдилесін
                                                     Жаратқан  жайландырып  жандарыңды.

Сағынып  еске  алушылар: балалары, немерелері
Марқұмдардың  рухына  бағышталған  құран - қатым  қазанның  29-ы  күні  Көкбай  

ауылында  «Болат  ата»  тойханасында  сағат  13.00-де  ерлер  мен әйелдерге  бірге  
беріледі.Қатымға  барлық  ағайын-туыс, құда-жекжат, дос-жаран,  ата-анамыздың  за-
мандастарын, ауылдастарды  шақырамыз.

Зайырлы мемлекет қызметі-
нің, діни құндылықтардың 
бағдары мен талабының 
әр түрлі болуы қазіргі әлем 
елдерінің басым көпшілігіне тән 
құбылыс. Мемлекеттік жүйе 
қоғамда өмір сүріп, білім алып 
жатқан барлық азаматтарға 
бірдей мүмкіндіктер жасауға 
негізделеді. Ал, діни қағидаттар 
дінді ұстанушыларға ортақ 
міндеттер жүктейді. 
Осыған орай, Қазақстан 
қоғамында соңғы бірнеше 
жыл көлемінде екіұшты пікір 
қалыптастырып келе жатқан 
түйткілді мәселелердің бірі − 
мектепте діни үлгідегі киім 
киюге қатысты ұстанымнан 
туындап отыр.

ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2016 жылғы 14 
қаңтардағы №26 бұйрығына 
сәйкес мектеп формасына 
қойылатын талаптар «білім 
берудің зайырлы сипатын іске 
асыруға және орта білім беру 
ұйымдары білім алушыларының 
арасында әлеуметтік, мүліктік және басқа 
да өзгешеліктердің белгілерін жоюға 
бағытталған».

ҚР «Білім туралы» Заңының 47 бабының 
15-1-тармағына сәйкес «Орта білім беру 
ұйымдарында білім алушылар білім беру 
саласындағы уәкілетті орган белгілеген, 
міндетті мектеп формасына қойылатын 
талаптарды сақтауға міндетті. Өзге білім 
беру ұйымдарында білім алушылар білім 
беру ұйымында белгіленген киім формасын 
сақтауға міндетті». 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
мектеп формасына қатысты талаптарын 
түсіністікпен қабылдаған жөн. ҚР Консти-
туциясы мен заңдары азаматтарға барынша 
кең құқықтар берумен қатар олардың мем-
лекет пен қоғам алдындағы міндеттерін де 
айқындап берген.

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
«Біз мұсылман жамағаты мен ата-аналарды 
оқу орындарының мектеп оқушыларының 

киім үлгісіне қатысты қойылатын 
талаптарына түсіністікпен және 
сабырлықпен қарауға шақырамыз. 
Бұл мәселені ушықтыру дұрыс емес. 
Өйткені елімізде орамалға түбегейлі 
тыйым салынбағанын түсінуіміз 
керек. Тек орта мектептерде 
киім үлгісін бірізділікке түсіру 
мақсатында шешім қабылданған» 
деп аталмыш мәселеге қатысты өз 
ресми ұстанымын білдірген бола-
тын.

Қазақстанның кейбір діндар 
азаматтары мектеп жасындағы 
қыздарының киім үлгісі не байла-
нысты, ортақ зайырлы оқу орын-
дарында білім алуынан бас тар-
тып, оларды діни оқу орындарына 
тапсырумен шектелмек. Мектеп 
ережесіне сәйкес белгіленген мек-
теп формасын кигізуден бас тартқан 
ата-аналардың өз қыздарын сабаққа 
жібермеу, оқиғаларының орын 
алғандығы белгілі. Бұндай факт-
терге негізделе отырып, бүгінгі 
таңда қыз балалардың білім алуы-
на «хиджаб» мәселесінің кедергі 
болып отырғандығын айта аламыз. 

Дегенмен, Ислам діні бойынша білім алу және 
мемлекет заңына мойынсұну – парыз болып 
табылады.

Қазақстан Республикасы барлық 
азаматтарға, оның ішінде мұсылмандарға 
да, сенім бостандығына қатысты барын-
ша жағдай жасап беріп отыр. Мектептен 
басқа жерлерде орамал тағуға тыйымның 
салынбағандығын естен шығармаған жөн. 
Парасатты ұрпақ білім мен рухани тәрбиенің 
тоғысуынан туындайды. Мектепте ортақ 
киім формасын қалыптастыру ұлт болашағы 
мен тұтас ұлттық сана-сезімнің дамуы үшін 
рухани қажеттілік болып табылады.

Елдің саналы азаматтары «хид-
жаб» сияқты қайшылықты мәселелерді 
желеулетіп жүрген кейбір мүдделі топтардың 
арандатушылығына тосқауыл бола білуі 
қажет. Ел тұрақтылығы үшін руханият-
ты дамыту жолында асығыстық пен 
күйгелектікке бой бермей, ортақ тілге келіп, 
ынтымағымызды жаңғырта білгеніміз жөн.

«ХИДЖАБ МӘСЕЛЕСІ» БІЛІМ АЛУҒА 
КЕДЕРГІ БОЛМАУЫ ТИІС

Аудан бойынша  Мүйізді ірі қара 
малдарының арасынан Сарып (бруцеллез) 
ауруының өршіп тұруына байланысты, 
Сіздерден иеліктеріңіздегі жеке меншік 
мүйізді ірі қара малдарыңызды Сарып (бру-
целлез) ауруының алдын алу мақсатында  
«РВ-51»  вакцинасымен екпе жасатуларыңыз 
сұралады.

Вакцинаны қолданғаннан кейін ауру 
қоздырғышын тасымалдаушы малдар іш 
тастауы мүмкін. Вакцинамен егілген сау 
малдарға, ауру малдар қосылған жағдайда са-
рып ауруы жұқпайды. «RB-51» вакцинасын 
мүйізді ірі қара малдарына 4 айлық жасынан 
бастап қолданылады. Вакцинаны мойын не-
месе жауырын тұсының тері астына 2 мл 
көлемінде егіледі. Вакцина дайындалғаннан 
кейін 3 сағаттың ішінде қолданылуы керек. 

Вакцина еккеннен кейін дене 
температурасының көтерілуі, алғашқы 
24-48 сағатта тәбеттің жоғалуы, мүмкін. 
Аса сезімталдық пайда болған жағдайда 
антигистаминді препараттарды қолдану 
қажет.

Вакцинаны мына жағдайларда егу 
ұсынылмайды:

-ауруға күдікті және гельминттерден 
тазартылмаған жануарларға;

-иммунитеті әлсіреген немесе вакцинацияға 
дейін 28 күн бұрын иммунитетті әлсірететін 
дәрі-дәрмекпен емделген жануарларға.

«Ocurev» вакцинасы 3 айдан жоғары 
жастағы қойлар мен ешкілерге қолданылады.  
Вакцина 1 тамшы (шамамен 35 мкл) 
мөлшерінде коньюктивалды қолданылады. 

Вакцина дайындалғаннан кейін 6 сағаттан 
кешіктірілмей пайдаланылуы қажет.  
Вакциналанған жануарларды 2 апта бойы 
жеке ұстаған жөн. Кейбір жағдайларда вак-
цина егілгеннен кейін аса сезімталдық реак-
циялары болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 
антигистаминді препараттарды қолдану 
қажет. 

Тыиым салынады:
-басқа вакциналармен, иммунологиялық 

препараттармен алмастыруға;
-вакциналауға дейін және одан кейін 14 күн 

ішінде ешқандай тірі вакцинаны қолдануға;
Ескерту: Екпе жөнінде сұрақтар 

бойынша  ШЖҚ «Абай ауданының 
ветеринариялық қызметі» КМК 
мекемесіне жолығуларыңызды сұраймыз. 
Әйгерім көшесі 67.  Тел.: 9-16-16, 9-18-80.

«ШҚО Абай ауданының ветеринария 
бөлімі» ММ

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ ЖƏНЕ 
ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАР 

ЖЕТЕКШІЛЕРІНЕ!

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы OTAU 
TV жерсеріктік телевизиясы абоненттеріне 
арналған кезекті акциясын қорытындылады. 
Акция ережелеріне сәйкес телеарналардың 
«Толық»топтамасына  3 айдан 12 айға дейінгі 
мерзімде қосылу қажет болатын.

"Random" кездейсоқ сандар генерато-
ры арқылы бірінші орын және бас жүлде 
жеңімпазы – АВТОКӨЛІК иегері, Алматы 
облысы, Алакөл ауданы, Жұмахан Балапа-
нов ауылының тұрғыны Садвакасова Жанар 
Асылбековна анықталды. 

«Бізге автокөлік ұтып алдыңыз деп 
хабарласқанда, бірден сене қоймадық. Бірақ,  
мұның әзіл емес екенін білгенде біздің 
қуанышымызда шек болған жоқ! Балалары-
мыз қалай қуанды десеңізші! Өйткені, біз 
автокөлік сатып алуды жоспарлаған бола-
тынбыз, міне бүгін айымыз оңынан туып, 
үйге жап-жаңа автокөлігімізбен аттанатын 
болдық.  Сыйлық үшін OTAU TV үлкен рах-
мет!» - деп бас жүлде иесі  Садвакасова Жа-
нар өз қуанышымен бөлісті.

Қызылорда қаласының тұрғыны 
Досмағанбетов Мұрат Iphone 6 сыйлығын 
иеленсе, үшінші орында тоңазытқыш ұтып 
алған Алматы облысы, Қарасай ауданы 
Алмалыбақ ауылының тұрғыны Мирма-
нов Алпамыс  Джаксылықұлы: «Біз OTAU 
TV абоненті атанғанымызға төртінші жыл, 
төлемді үнемі бір жылға алға төлеп қоямын. 
Акция туралы еститінмін, бірақ мұндай 
акциялар бойынша жеңіске жету мүмкін 
емес деп ойлайтынмын. Өз тәжірибемде 
түсінгенім, ұтыс ойындары ешқандай бояма-
сыз өтетіндігіне және оның жеңімпазы болу 
әбден мүмкін екеніне көзім жетті» -деп өз 
қуанышын жеткізді.  

Бұл ұтыс ойыны 2015 жылғы 1 қазаннан 
бастау алған акциялардың қорытындысы 
болды.  Осыған дейін ұтыс ойынының екі 
кезеңі өткізілген болатын: бірінші аралық 

ұтыс ойыны жеңімпазына Smart TV теле-
дидары табысталып, ал екінші аралық ұтыс 
ойыны жеңімпазы Үндістанға Гоа аралына 
екі адамға арналған  сапарды ұтып алған бо-
латын.

Акцияның аяқталу қорытындысы бой-
ынша – «Қазтелерадио» АҚ 7 қазанда 
жеңімпаздарды құттықтау бойынша салта-
натты шара өткізген болатын.

«Бүгінгі күні, OTAU TV жерсеріктік теле-
визиясын пайдаланушы абоненттер саны 
1 миллионнан асты, бұл шамамен 4 милли-
оннан астам отандастарымыздың қатарын 
құрайды. «OTAU TV» жерсеріктік телерадио 
хабарларын тарату қызметтеріне қосылу, 
еліміздің барлық аумағында қолжетімді. 
Біздің абоненттер отандық 56 телерадио 
арнаға тегін және ақылы түрде 63 танымал 
шетелдік телеарнаға қосылу мүмкіндігіне 
ие. Осылайша, қалалық және ауылдық 
тұрғындарға отандық және шетелдік ар-
налардан жан-жақты ақпарат алуға тең 
мүмкіндіктер жасалған. Қазтелерадио ха-
бар тарату сапасын арттыру мен телерадио 
арналардың оңтайлы тізімін қалыптастыру 
бойынша тұрақты түрде жұмыстар жүргізіп 
отырады. Мысалы, 2017 жылдың 1 ші 
тоқсанында біз өз тұтынушыларымызға 
HD-сападағы телеарналардың кең таңдауын 
ұсынуды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі акция 
біздің тұтынушылар үшін алғаш немесе соңғы 
рет өткізіліп тұрған жоқ.Қазіргі уақытта, 
мысалы 4 қазан мен 4 қараша аралығында 
планшет ұтыс ойыны акциясы өтуде. Бұл 
жылдың аяғына дейінгі соңғы акция емес, 
сондықтан ақпараттарды қадағалаңыздар, біз 
алдағы уақыттарда абоненттерімізді көптеген 
жаңалықтарымызбен қуантатын боламыз», – 
деп «Қазтелерадио» АҚ Коммерциялық ди-
ректоры, Басқарма мүшесі  Евгений Галкин 
салтанатты шарада мәлімдеді. 

«OTAU TV»АБОНЕНТІ АВТОКӨЛІК ҰТЫП АЛДЫ!

                                                             ХАБАРЛАМА
ШҚО Абай ауданының Сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолау-

шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, Абай ауданы Қарауыл ауылынан 3 милли-
он теңгеге тұрғын үй сатып алады. Тұрғын үй сатып алу туралы конкурс мемлекеттік сатып 
алудың веб-порталы арқылы жарияланатын болады. Сұрақтарыңыз болса, Абай ауданының 
Сәулет,құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімінен біле аласыздар. Байланыс телефоны: 9-23-49.
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Тұла бойды шымырлатар рухты ән 
әуелеп барып әсерлі тоқтады. Жүректен 
шыққан ән ғана жүрекке жетері хақ. 
Тыңдарман қауым залды жаңғырықтыра 
шапалақтап қол соғып жатыр. Көпшілігі 
«әй, жарайсың!, «бәрекелді!», «кіп-
кішкентай болып дауысы қайдан шығып 
жатыр десеңші», «болайын деп тұрған 
бала екен», «тамаша айтады» - десіп 
сахнадағы  кішкентай қара қызға 
ризашылықтарын ыстық ықыластарымен 
білдіріп жатты. Ән сүйер қауымның там-
сана мақтап отырғаны жастайынан әнге 
құмар болып өскен Ақбөпе Ағдәриева сын-
ды өнерпаз қыз болатын. 

Расында да шынашақтай қара қыздың  
өзінен дауысы зор. Ал репертуары... Ол 
енді ерекше тақырып. Жарықтық ән ата-
сы, даланың дара тумасы Әміре Қашаубаев 
айтқандай, «Әншінің әнді таңдайтыны 
секілді ән де әншіні таңдайды». Бұл рет-
те Ақбөпе патриоттық әндерді нақышына 
келтіре орындайды. Бәлкім дауыс диапазо-
ны, тынысының кеңдігінен  осындай асқақ 
пафосты әндерді шырқауға бейім болса ке-
рек.  

Бүгінде Абай мектеп-лицейінің 5 сы-
ныбында оқитын Ақбөпе Ағдәриева  
ауданымыздағы Жәнібек Кәрменов 
атындағы саз мектебінің де шәкірті. Өнердегі 
ұстазы Мырзаханова Нұржаннан вокал 
мен сольфеджио сабағынан дәріс алып 
жүрген ол бес жылдың ішінде хас таланты-
мен танылып үлгерді. Олай деуге негіз бар. 
Жақында аудандық Ж.Кәрменов атындағы 
саз мектебінің атынан барған Ақбөпе Алма-
ты қаласында «Ғұмырдария» орталығының 
ұйымдастырған «Алматым жүрегімде» ән-би 
байқауынан ІІ- дәрежелі дипломмен мара-
патталып, «Эстрадалық вокал» номинациясы 
бойынша лауреат атанып қайтты. Аталмыш 
байқауда жиыны 300-ге тарта жас өнерпаз 
бақ сынапты.  9 жастан 11 жасқа дейінгі 
орта топ  деп аталған топ бойынша  30 бала 
қатысқан. Ақбөпе алғашқы І- айналымда 
«Алматының алмасы» әнін әуелетсе, ІІ- турда 
«Мен қазақпын» деп төгілткен екен.

Тыңдарманын тебірендірген, рухтандырған. 
Осылайша  отыз баланың ішінен оқ бойы 
озып ІІ-орынды бағындырған Ақбөпенің 
жеңісі расында да мақтанарлық емес пе?! 
Байқауды ұйымдастырушылар мен қазылар 
алқасының қырағы көзіне іліккен Ақбөпе 
Абай елінің намысын қолдан бермей, абы-
ройын аспандатты.  

Осы орайда Алматыға бірге барған 
«Қаламқас» ән-би ансамблінің әншісі  
Нұрбек Өмірбековтің де еңбегін атап өткен 
орынды секілді. Өткен жылдан бері бойын-
да өнері бар жас өрендерге вокалдан дәріс 
беріп жүрген  Нұрбек  саз мектебінің шәкірті 
Ақбөпенің өнеріне де тәнті еді. 

Ақбөпе кішкентайынан ән айтып, өнерге 
жақын болды. Балабақшаға барғанға дейін 
атасы Ағдәримен қосылып бірге  ән айтқан 
кездері де болыпты.  

Атасы баян аспабында шебер ойнайды. 
Ал Көкбай ауылында тұратын нағашы апа-
сы Төкішті   жиын-тойдың көркі деседі. Ақ 
әжесінің  Ақбөпеге деген мейірімі де ерекше.  
Осындай  ата-әжеден дарыған қасиет өнерлі 
ұрпақтың өмірге келуіне себеп болса ке-
рек. Атасы сонау бір жылдарда ауданымыз-
да орналасқан беделі биік «Б.Байғожина» 
атындағы  балабақшаға жетектеп әкеліп 
немересіне  үлкен  үміт артқаны рас. Өнер  сах-
насына шығарда қоса айтылатын атасының 
есімі оған  әрдайым қуат беріп,  күш сый-
лайтындай. Тілеуін тілеп отыратын  Ағдәри  
атасы бүгінде Семей қаласында тұрады. 
Ақбөпенің әр қадамын қуаттап, өнер сапа-
рына кетіп бара жатқанда оң батасын беріп, 
маңдайынан иіскеп шығарып салады екен.   

Ширақтығы мен елгезектігіне байланысты 
небары бір жарым жасынан балабақшаға 
алынған ол аталмыш орталықта саналы 
тәрбиені бойына сіңіріп өсті. Есейе келе түрлі 

мерекелік шараларда өнер көрсетіп, әнші 
қыз атанды. Әнші қыз атануына әлбетте, 
балабақша басшысы Лаура Орынғожина, 
музыка пәнінің мұғалімі, әнді  де биді де 
үйретуші Әсем Көзбаева еселі еңбектерімен 
үлес қосты. 

Ең алғаш «Қарлығаш» әнін  орындағаны 
әлі есінде. Осылайша,  өнері өрге жүзген 
бүлдіршін  білімнің қарашаңырағы «Абай 
мектеп –лицейінің табалдырығын алғаш рет 
аттап, шәкірт атанады. Мектеп қабырғасында 
жүргенде де алған асулары баршылық. 
Мектепішілік, аудандық байқаулардан орын 
алған марапаттары өз алдына бір төбе.  Өнер 
жолындағы бағындырған белестеріне кел-
сек,  2013 жылы аудандық «Айгөлек» ән-би 
байқауында да ән номинациясы бойынша 
көрермен жүрегін жаулап Бас жүлдені жеңіп 
алды. 2014 жылы Семей қаласындағы «ТВК-
6» арнасының «Балдәурен» музыкалық 
студиясының «Semey-Star» аймақтық 
телевизиялық өнер байқауының лауреаты 
атанды.  Тағы да осы жылы Түркияда өткен 
балалар ән-би байқауында ІІ орынмен елін 
қуантты. Түркиядағы жеңісі көпке шейін 
жыр болып айтылып жүрді. Енді ше, үшінші 
сыныпта-ақ, небәрі 8 жасында  түрік елін 
тамсандырып, таңдандырып қайтқан жоқ 
па?!  

Ал 2015 жылы Алматы қаласында  өткен 
«Самға»  республикалық, балалар және 
жасөспірімдер конкурсында «Эстрадалық 
вокал» номинациясы бойынша ІІ-ші орын 
жүлдегері атанды. Бұл конкурсқа қатысуына 
аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлы қолдау 
көрсетіп, зор сенім білдірген екен. Талант-
ты Ақбөпе ел сенімін ақтады.  «Майра» 
продюссерлік орталығының директоры ҚР 
еңбек сіңірген әртісі, «Құрмет» «Парасат» 
ордендерінің иегері Майра Ілиясованың өзі 
кішкентай ғана сүйкімді қараторы  әрі өжет 
Ақбөпенің өнеріне сүйіспеншілік танытып, 
«тура менің бала кезімді көз алдыма әкелдің» 
деп риза болғаны соншалық құлағындағы 
сырғасы мен сақинасына дейін  тарту етіпті. 

«Өнер- деген бақ, оны ұстай алмағанға 
- дақ» деп бекер айтылмаса керек. Өнер 
ұстанғанға ғана дариды. Ақбөпе өзінің да-
рынымен, еңбекқорлығымен өнердің осынау 
саласын берік  ұстанып жүр. Бойындағы 
қабілетін тап басып тани білген, оятып, да-
мыта білген ұстаздары да Ақбөпені «әнші 
Ақбөпе» етті. Елге танытты, өнерпаз өреннің 
жолы мен бағын ашты. Бүгінде репертуарын-
да 30-дан аса әні бар Ақбөпе әлі де байытуға 
барынша күш салып жүр. Айтатын әндерінің 
көбі өзінің табиғатына сай патриоттық 
рухтағы әндер. Ағылшын тілінде де ән 
шырқайды. Марқұм болған ауданымызға 
белгілі меценат Төлеуғазы Иманғалиев 
ағамыз  Ақбөпенің өнеріне тәнті болып, 
тіпті Беларуссияда өтетін «Славян базары» 
байқауына баруға қол ұшын созатындығын 
айтқан екен.  Амал нешік, ауданымызда та-
лай іргелі істерге демеушілік жасаған жаны 
жомарт, мәрт жанның дүниеден озғаны 
абайлықтардың қабырғасын қайыстырды.  
Арамызда жүрсе Ақбөпеге қолдау көрсетер 
еді. Осыны айтқан Ақбөпе бір сәт мұңайып 
барып, әңгімесін жалғады. Ақбөпе «Славян 
базары» байқауына дайындық үстінде екен.

Үнемі сахнаға киетін киімді де өзі таңдап, 
тіктіртіп отырады. Ән жаздыру, оранжиров-
касын келтіру Ақбөпенің бұлжымас міндеті.  
«Жаңа әнге жаңа киім қажет» дейді Ақбөпе. 
Әр концертке қатысуға үлкен даярлықпен, 
ізденіспен қадам жасайды. Әдімілеп жинап 
қойған өзінің Мақтау Грамоталары мен Ди-
пломдарын алдыма үйіп тастап, болашақта 
әнші болатындығын нағарлап жеткізді. 

Ақбөпенің өмірлік ұстанымы: «Елімді, 
жерімді ән арқылы әлемге таныту». 
Осылай деп соққан титтей жүрегінен 
айналдық. Болашақта Мәдина Ералиева 
сынды әнші болғысы келеді. Иә, арманы 
таудай Ақбөпе жақында Республикалық 
«Ғұмырдария» орталығының ұйым-
дастыруымен Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығына орай «Туған жер - Алтын 
бесігім» атты жасөспірімдер мен бала-
лар  байқауына қатысуға жолдама алды. 
14-16 қараша күндері Семей қаласындағы 
Мәдениет сарайында өткізілетін осы-
нау байқауда Ақбөпеміз жүлделі орынмен 
көрінсін деп тілейміз. Арманың аласарма-
сын Ақбөпе!

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі»

Жас жүрек жайып саусағын        

АҚБӨПЕ ШЫРҚАҒАН ӘН

Осы жылдың 15-16 қазан күндері аралығында 
Шығыс Еуропа төріндегі Польша мемлекетінде Еу-
ропа Кубогы болып өтті. Жаһанның төрт бұрышынан 
кіл мықтылар жиналған осы жарысқа Қазақстан 
құрамасының сапында абайлық өрен Барыс Қуан да 
қатысып қазақ елінің намысын қорғады.

Кезінде «Жас барыс» атанған Барыс Қуан Қуатұлы 
осыған дейін де сан түрлі додаларда топ жарып, бас 
жүлдені еншілеп жүрген өрен. Бұл жолы да балуан 
ұлымыздың бағы жанды. Әлемнің ең мықты деген 
білектілерімен сынға түсіп, бөз кілем төрінде жасын-
дай жарқылдады. Нәтижесінде жүлделі І орынды 
жеңіп алып, чемпион атанды. 

Абыройы асқақтаған ұланымызға алдағы уақыттарда да жеңіс тұғырынан көріне беруін 
тілейміз. Жеңіс құтты болсын, Абай елі!

Анар СӘРСЕНБИНА,
                              «Абай елі»

Еуропа кубогі

Қ У А Н  Т А Ғ Ы              
Қ У А Н Т Т Ы !

Архат ауылы, С.Бекбосынов атындағы орта мектебінің 
қазақ тілі, әдебиеті пәнінің мұғалімі, ұлағатты ұстаз, аяу-
лы жар Гүлнар Абдуахитқызын 50-ге толған мерей тойымен 
шын жүректен құттықтаймыз! Деніңізге саулық, отбасыңызға 
амандық, еңбегіңізге толағай шығармашылық табыстар 
тілейміз! Әр ісіңіз берекелі, ғұмырыңыз баянды болып, жан-
жарыңыз Қуаныш екеуіңіз қол ұстасып, ұрпақ қызығын бірге 
көріңіздер.

Құтты болсын, Гүлнар туған күнің,
Туған күнің бүгінгі думан күнің!
Ортамызда жүре бер жайраң қағып,
Шаттықпен әуелесін әуезді үнің.
                           Ұстазсыз жаңалыққа жаны құмар
                           Тұлғасыз біздер үшін биік тұрар
                           Оқушы жүрегіне жол табатын
                           Нағыз ұстаз ойлаймыз сіздей болар
Жүрегіңде сұлулықтың көктемі
Нұрын шашып, мейір нұрын төккені
Әріптестер тілейді сізге ізгі тілек
Құтты болсын 50 жастың өткелі

Ізгі ниетпен: «С.Бекбосынов атындағы орта мектебі»КММ

Тойыңа гү л алып . . .
С о н а у , 

1974 жылы Абай 
ауданының орталығы  
Қарауылдағы Абай атын-
дағы орта мектепті бірге 
бітірген, арман қуған бір 
топ жас бозбала мен бой-
жеткен қыз, бүгінгі күні 
өмірден өз орындарын 
тапқан, еңбегінің жемісін көріп, ұлды ұяға, , 
қызды қияға қондырған, балдан тәтті немере 
сүйіп, , ата, апа атанып отырған бақытты жандар. 
Биыл алды асқаралы 60 жасқа толып шаттыққа 
толы мерей тойлар басталды.

Біздің халықта «жүз теңгең болғанша, жүз 
досың болсын» деген мақал сөз бар. Қадірлі дос-
тар, өмірде досың жоқ болғанша, өмір сүрмеген 
жақсы, дүние артта қалар, ал досың бар болса, 
сен мәңгі бақи өмір сүресің. 

Міне, қуанышымызды да, қайғымызды да 
бөлісіп, жұбымыз жазылмай бір-бірімізге сүйеу болып қатар жүргенімізге қанша жыл бол-
ды.

Жалғыздың үні шыққан ба,
Сіңеді сағым бұлттарға.
Тірлікте тіреу болатын,
Достыққа жетер күш бар ма – 
дей келе асқаралы алпыс жасқа толып отырған достарымыз:Таутанов Әкім, Жақыжанов 

Секен, Әзімжанов Қанат, Ыдырысова Жамал,Такенов Қалқаштарға  шаңырақтарыңызға 
шаттық, баянды бақыт, зор денсаулық тілей отырып, өмірдің барлық қуанышын қызықтап, 
Алланың берген жасын жасап, кісілік келбеттеріңізден танбай, несібе-дәулеттеріңіздің арта 
беруіне ақ тілегімізді білдіреміз.

                                      Зейнеткерлік жасқа кеп шаттанасың, 
                                      Әлі талай шыңдардан бақ табасың. 
                                      Шын жүректен бәріміз құттықтаймыз, 
                                      Көш керуенің ешқашан тоқтамасын!
Тұлпардай зула топ жарып,
Сәулесі түсер – бол жарық.
Бақыт кеп қонып басыңа,
Жамандық өтсін айналып.
                                      Қиындықтардан ықпағын,
                                      Туыңды қолдан жықпағын.
                                      Мен үшін бақыт қашанда,
                                      Бәйгеден озып шыққаның.  
Тілек білдіруші достарың:      
Гүлнафис, Жұмағайша, Мейрамгүл, Арзынбек – Гүлжан, Сепен –Айсұлу, Валя, 

Бақтыгүл, Бижамал, Нүргүл.                             

60 
жас


